




اروشاع

: هدنسیون

يزاریش مراکمرصان  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  بلاط (  یبا  نب  یلع  مامالا  هسردم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

16اروشاع

باتک 16تاصخشم 

خیرات گرزب  هسامح  17اروشاع 

خیرات هعلاطم  يارب  شور  21نیرتهب 

نیزاغآ 24نخس 

رضاح 32باتک 

يرادازع هفسلف  )و  مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تّیصخش  لّوا :  34شخب 

34هراشا

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تدالو  34لّوا :

ترضح نآ  زاتمم  تّیصخش  35مّود :

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  مان  دای و  يایحا  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  شقن  43مّوس :

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تّیمولظم  رب  يراوگوس  هچخیرات  52مراهچ :

52هراشا

ترضح نآ  دّلوت  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  هیرگ   152

تدالو زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  هیرگ   255

تداهش زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  يراوگوس  هیرگ و   357

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  هیرگ و  هفسلف  64مجنپ :

64حیضوت

هیرگ یتاذ  نسح   165

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تعافش  هب  ندیسر  باوث و  كرد   267

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  زا  رّکشت   368

68هراشا

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  بتکم  ظفح   169
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اه هدوت  جیسب   271

( يریذپوگلا  ) ینید تیبرت  يزاسدوخ و   374

رئاعش میظعت  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما تدهاجم  زا  لیلجت   476

يرادازع ياه  هویش  78مشش :

78حیضوت

ندرک هیرگ   180

یکابت  281

ندرک نت  رب  یکشم  سابل   382

يراوگوس سلاجم  لیکشت   483

ییارس هحون   583

ندز هنیس  رس و  هب   686

راک بسک و  یلیطعت   787

اروشاع مایق  ياه  هشیر  مّود :  92شخب 

92هراشا

مشاه ینب  اب  هّیما  ینب  هنیرید  ینمشد  -193

93حیضوت

یخیرات ياه  هشیر  94فلا )

مشاه ینب  هژیو  تازایتما  97ب )

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  ياه  تسکش  زا  مالسا  نانمشد  ماقتنا  -2104

104هراشا

شیرق ناکرشم  تسکش  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  106شقن 

( مالسلا هیلع   ) ادخ لوسر  107ینارگن 

دوب مالسلا ) امهیلع   ) نیسح نسح و  نارگن  زین  مالسلا ) هیلع   ) 108یلع

تسا راکشآ  ماقتناو  هنیک  راثآ  هیواعم  نانخس  109زا 

ردب ياه  هتشک  ماقتنا  110دیزی و 

نایوما رگید  زا  114ینانخس 
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( نایوما تموکح  يزیر  هیاپ  رد  هفیقس  شقن   ) هفیقس رد  هئطوت  -3117

117هراشا

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمرح  ندش  هتسکش  119فلا )

يرشب يرما  هب  یهلا  دهع )  ) تفالخ ندش  لیدبت  122ب )

( یهاشداپ هب  تفالخ  لیدبت   ) ماش رد  هّیما  ینب  ندیسر  تردق  هب  124ج )

نامثع ندیسر  تردق  هب  و  رمع ، یباصتنا  ياروش  -4131

نامثع ندیسر  تردق  هب  و  رمع ، یباصتنا  131ياروش 

هّیما ینب  تردق  میکحت  رد  نآ  شقن  نامثع و  تفالخ  138ياهدمایپ 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤمریما رصع  رد  اه  هئطوت  -5147

147حیضوت

نامثع زا  تیامح  كرت   1148

( مالسلا هیلع   ) ماما اب  هیواعم  میقتسم  ریغ  ییورایور  ای  لمج  گنج   2152

( مالسلا هیلع   ) ماما اب  هیواعم  میقتسم  ییورایور  ای  نیّفص ، گنج   3157

يولع تموکح  ورملق  رد  تشحو  بعر و  داجیا   4159

( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  رصع  رد  اه  هئطوت  يریگ  لکش  -6162

هیواعم تفالخ  نارو  -7167

167هراشا

( مالسلا هیلع  ) یبتجم ماما  همانحلص  ضقن   1168

ساّسح ياه  تسپ  رد  ناقفانم  بصن   2169

169حیضوت

( رصم یلاو   ) صاع نب  172ورمع 

( هفوک هرصب و  یلاو   ) هیبا نب  176دایز 

( هفوک یلاو   ) هبعش نب  179هریغم 

( هرصب رد  دایز  نیشناج   ) بدنج نب  182هرمس 

شیوخ موش  فادها  دربشیپ  يارب  یگنهرف  ياه  يزاس  رتسب   3185

185هراشا
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نآرق ریسفت  زا  يریگولج  185فلا )

ربج بهذم  جیورت  187ب )

نارگید هرابرد  ثیدح  لعج  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع لیاضف  رکذ  میرحت  188ج )

( مالسلا هیلع   ) یلع هب  ییوگازسان  جیورت  192د )

( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ندناسر  تداهش  هب   4198

نوگانوگ ياه  هناهب  هب  نایعیش  نتشک   5200

200حیضوت

(3) يدع نب  رجُح  202تداهش 

قِمَح نب  ورمع  207تداهش 

نافلاخم يداصتقا  يانگنت   6209

اه تعدب   7214

مدرم رب  دیزی  تعیب  لیمحت   8221

دیزی راب  تیانج  تموکح  - 8227

227هراشا

دیزی تیبرت  227تدالو و 

دیزی ینید  ّدض  ياهراتفر  اه و  هشیدنا  230راکفا ،

دیزی 236تایانج 

اروشاع مایق  ياه  هزیگنا  مّوس :  242شخب 

242هراشا

اه تعدب  لاگنچ  زا  مالسا  تاجن  ادخ و  نییآ  يایحا  -1245

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تّما ، حالصا  -2253

لوا 253تمسق 

مود 258تمسق 

نارگمتس اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  لیکشت  -3263

نارگمتس اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  263لیکشت 

هتشذگ هب  266یهاگن 
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هیواعم ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  268نخس 

دیزی نامز  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  269شالت 

( مالسلا هیلع   ) ماما رضحم  هب  هفوک  نارس  272همان 

هفوک هب  ملسم  مازعا  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما 272خساپ 

تداهش زا  یهاگآ  اب  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  277مایق 

اروشاع مایق  ياهدادیور  مراهچ :  284شخب 

284هراشا

موثلک ّما  يراگتساوخ   1285

( مالسلا هیلع  ) یلع مان  زا  تشحو   2289

! تسا همطاف  طقف  امش  راختفا   3290

هیواعم لاوما  هرداصم   4292

! عونمم نیسح  اب  تاقالم   5292

هیواعم اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دیدش  دروخرب   6293

هیواعم هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نحللا  دیدش  همان   7295

رگید تیاور  هب  همان  نامه   8301

! هنتف نیرتگرزب  هیواعم  تموکح   9308

دیزی باختنا  رب  هیواعم  شهوکن   10309

هیواعم هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هدنبوک  خساپ   11310

!! مناد یمن  دیزی  زا  رت  حلاص  ار  یسک  نم   12316

زاس تشونرس  ّمهم و  رایسب  هبطخ يا   13319

مدرک مایق  قح  هماقا  يارب  طقف  نم   14329

تعیب نتفرگ  يارب  هنابش  هئطوت   15337

؟ دش یثنخ  هئطوت  هنوگچ   16340

رگید تیاور  هب  بلطم  نامه   17342

نخس نامه  همادا   19346

! تسا مارح  نایفسوبا  لآ  رب  تفالخ  ییاهن : خساپ   20348
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( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ربق  رانک  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما   21351

! درک مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  مشاب ، هتشادن  یهاگهانپ  چیه  ایند  رد  رگا   . 24354

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  یخیرات  همان  تّیصو   25356

! داد مهاوخن  تّلذ  هب  نت  زگره  نم   26358

! موش یم  دیهش  هک  مناد  یم  مردام !  27359

! تسا تداهش  هار  نیا  نایاپ   28361

دوش یم  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما   29362

هّکم هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دورو   30363

مایق تعیب و  يارب  يزیر  همانرب   33374

مایق يارب  يزیر  همانرب  هرصب و  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  همان   34376

! مراد تّیرومأم  نم   35378

درک مامت  ماما  رب  ار  تّجح  نایفوک  نامیپ   36380

! دنوش هارمه  ام  اب  نافک  رب  ناج  طقف   37381

یهلا مرح  مارتحا   38383

دهد یم  ربخ  شیوخ  تداهش  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما  39385

دریذپ یمن  ار  نمشد  ناما  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما   40387

قح هملک  يالعا  يارب  مایق   41388

هفوک مدرم  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  رگید  همان   42389

قح يایحا  يارب  مایق   43392

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  شدنزرف  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ینعم  رپ  يوگتفگ   44393

( مالسلا هیلع   ) ماما بیقعت  رد  هّیما  ینب   45394

دراذگ یم  دازآ  تشگزاب  يارب  ار  مدرم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما   46395

! دنک یم  وگزاب  شنارای  يارب  ار  قیاقح  مالسلا ) هیلع   ) ماما  47397

انعم رپ  يراعشا  بلاق  رد  ماما  فادها   48397

نمشد اب  دروخرب  نیتسخن  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هبطخ   49400

ّرح رکشل  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما رگید  هبطخ   50403
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ّرح اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما يانعمرپ  يوگتفگ   51405

يریذپان تّلذ  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  يرگید  ریبعت   52408

ّرح نارای  عمج  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  يرگید  هبطخ   53410

تصرف نداد  تسد  زا  یفعج و  ّرُح  نب  هللادیبع   54412

...سب نیمه  ایند  یتسپ  رد   55417

دوصقم لزنم  رس  هب  دورو   56419

هللادیبع هداتسرف  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هنادنمتّزع  دروخرب   57423

تسا هانگ  نتسشن  شوماخ   58423

! یگرم نینچ  اشوخ   59428

میوگب نخس  وت  اب  مهاوخ  یم   60429

مراد تسود  ار  بوبحم  اب  زاین  زار و  نم   61431

اروشاع بش  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما یخیرات  هبطخ   62434

! میراد یمن  رب  تنماد  زا  تسد  زگره   63438

لسع زا  رت  نیریش   64443

گرزب هثداح يا  يارب  يزاس  هدامآ   65445

راثیا ياه  هنحص  نیرت  بلاج   66449

! دنرب یم  هیده  نامسآ  هب  ار  نادیهش  ياه  نوخ   67455

! هشوت نیرخآ   68458

اروشاع حبص  تاجانم   69458

اروشاع حبص  هبطخ   70459

اروشاع زور  رد  یّتح  مدرم  قوقح  هب  هّجوت   71461

اروشاع حبص  رد  یگدنزاس   72463

نمشد ییارآ  فص  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما زیگناروش  هباطخ   73464

نمشد هاپس  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما یسامح  هبطخ   74470

( مالسلا هیلع   ) ماما يایوگ  قطنم  لباقم  رد  نایفوک  فارتعا   75478

شراوگرزب باحصا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس   76480
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! نادرمریلد دیباتشب يا   77481

! زامن نیرخآ   78483

! دش هدوشگ  ناتیور  هب  تشهب  ياهرد   79484

شاب دهاش  ایادخ   80486

! تسا راوشد  تیومع  رب  دنگوس  ادخ  هب   81491

نک هّیهت  یبآ  ناگنشت ، بل  يارب  مردارب !  82494

! دیناسرب يو  هب  بآ  هعرج يا  سپ  تسا  ههام  شش  یلفط  وا   83498

!؟ دیهد یمن  ارم  خساپ  دش  هچ  منارای ! 84502 يا 

.دنتشک زین  ار  تیومع  مرسپ !  85504

؟ ارچ هنهک  سابل   86508

مرح نانز  اب  وگتفگ   87511

نمشد ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما راعشا  نانخس و   88511

رادید قوش   89521

! اوسر نانکش  نامیپ   90522

دیسانشب ارم   91524

رگید يراعشا   92527

! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم   93531

! دیشاب درم  دازآ  دیرادن  نید  رگا   94532

نمشد هب  نیرفن  ادخ و  اب  تاجانم   95534

مورب مّدج  تاقالم  هب  نینوخ  هرهچ  اب  مهاوخ  یم   96536

! تسیرگ مه  نمشد  هک  اجنآ   97538

تاجانم نیرخآ   98539

اروشاع مایق  ياهدمایپ  راثآ و  مجنپ :  541شخب 

541هراشا

قح نییآ  مالسا و  يایح  -1542

ناگدازآ يارب  يزاسوگلا  -2547
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اروشاع هثداح  زا  سپ  نینوخ  ياه  مایق  -3550

550حیضوت

یصخش ياه  تمواقم  تاضارتعا و  551فلا )

نیباّوت مایق  555ب )

1 راتخم مایق  562ج )

2 راتخم 566مایق 

566حیضوت

دربن 571نیرخآ 

يدنب عمج  574لیلحت و 

هّیما ینب  ضارقنا  575د )

575هراشا

هّیما ینب  زا  ماقتنا  نایساّبع و  576مایق 

! خیرات ياه  577یتفگش 

ینایاپ يدنب  583عمج 

هدیزگرب راعشا  مشش :  584شخب 

584هراشا

(1) یسراف هدیزگرب  راعشا  زا  586یشخب 

قح هاگ  586هولج 

ادخ 587رون 

یگدازآ 588رهم 

نیرفآ 589هسامح 

دنلب 591تّمه 

نامیا 592هاگشناد 

يزاب 594قشع 

ناهج 596ناج 

مالسا 597ینابرق 
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قفش 598کشا 

نادیهش 599كاخ 

یگدازآ 600تّزع و 

مشتحم دنب  602هدزاود 

لّوا 602دنب 

مّود 603دنب 

مّوس 604دنب 

مراهچ 605دنب 

مجنپ 606دنب 

مشش 607دنب 

متفه 607دنب 

متشه 608دنب 

مهن 609دنب 

مهد 610دنب 

مهدزای 611دنب 

مهدزاود 612دنب 

یبرع هدیزگرب  راعشا  زا  613یشخب 

(1) ارس هیثرم  نیتسخن  یمهس ، رمع  نب  613هبقع 

(3) يریمح دّیس  هدیصق  زا  614هدیزگ يا 

(1) یعازخ لبعد  هدیصق  زا  617هدیزگ يا 

يدبع داّمح  نبا  هدیصق  زا  620هدیزگ يا 

داّمح نبا  رگید  هدیصق  زا  626هدیزگ يا 

رگید رعاش  زا  629هدیصق يا 

سدنرع نبا  هدیصق  زا  633یبختنم 

سدنرع نبا  هدیصق  زا  رگید  638یبختنم 

(2 () هر ) یّلح رفعج  دّیس  هّیمیم  هدیصق  زا  643هدیزگ يا 
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ناگرزب زا  یکی  زا  647هدیصق يا 

(2 () هر ) ینیوزق نیسح  دّمحم  دیس  زا  649يرعش 

یعیلخ خیش  هدیصق  زا  650هدیزگ يا 

تایآ 653تسرهف 

1 تایاور 655تسرهف 

2 تایاور 667تسرهف 

اه بقل  صاخشا و  678تسرهف 

ات ج 678آ 

ات ع 686ح 

ات ي 698ف 

اه هورگ  لیابق و  705تسرهف 

نکاما 707تسرهف 

عبانم 712تسرهف 

زکرم 724هرابرد 
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اروشاع

باتک تاصخشم 

دیعـس ناققحم  اهدـمایپ /  اهدادـیور ، اه ، هزیگنا  اـه ، هشیر  اروشاـع : روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1343 دیعـس ، يدواد ، هسانـشرس : 
يزاریش مراکم  رظن  ریز  داژن ؛  متسر  يدهم  يدواد 

.1384 ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هسردم  مق  رشن :  تاصخشم 

624 ص يرهاظ :  تاصخشم 

مراهچ پاچ  لایر   40000 موس ؛  پاچ   ) لاـیر  35000 لوا ؛  پاچ   ) لاـیر  32000 لایر 964-8139-90-3 ؛ :   35000 کباش : 
7-90-8139-964-978

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اپاف

 . Ashura: roots, motives, events consecuences یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.1384 لوا : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.1385 موس : پاچ  تشاددای : 

.1386 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  624 ؛ [ - 619  ] همانباتک ص تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

61ق موس 4 -  ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

هفسلف 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

للع 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 
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يدهم 1342 داژن ، متسر  هدوزفا :  هسانش 

 - 1305 رصان ، يزاریش  مراکم  هدوزفا :  هسانش 

ع 2  25 د  1384 /  BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

 297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

م 25701-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

خیرات گرزب  هسامح  اروشاع 

رالاس بتکم  ناقـشاع  هآ » کشا و   » نایم رد  لبق ، لاـس  زا  رتریگارف  رت و  هوکـشاب  لاـس  ره  هک  ینیـسح  ياروشاـع  يرادازع  مسارم 
.دزاس لفاغ  نآ  یسامح  حور  زا  ار  ام  دیابن  دوش ، یم  رازگرب  نادیهش 

نوماریپ ياه  تشادرب  رد  یشحاف  رییغت  دهاش  مینکفیب ، زورما  ات  تسخن  زور  زا  البرک  خیرات  هب  ّتقد  اب  یلو  یلامجا  هاگن  کی  رگا 
.دوب میهاوخ  خیرات  نیا  زا  بتکم  نیا 

، زاغآ رد 
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نرق رد  و  دـمآرد ، هآ  کشا و  اب  مأوت  زیگنا  مغ  هثداح  کی  تروص  هب  طقف  سپـس  درک ; روهظ  هساـمح  کـی  تروص  هب  اروشاـع 
زین ار  دوخ  یسامح  حور  ینیـسح ، بتکم  ناقـشاع  هآ  کشا و  لیـس  نایم  رد  ینعی  تفایزاب ، ار  دوخ  نیزاغآ  هرهچ  رگید  راب  ریخا 

.دروآرد تکرح  هب  ار  نیملسم  ياه  هدوت  تخاس و  راکشآ 

هآ کشا و  رپ  راعـشا  رانک  رد  دوب ، البرک  خیرات  زا  هتفرگرب  هک  داهج » هدـیقع و  هایحلا  ّنإ   » و ّهلذـلا » اّنم  تاهیه   » یبالقنا ياهراعش 
: مشتحم

تسین لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس 

دننک یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  ّنج و 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ 

هحفص 18

داعبا دوش  شومارف  دیابن  زگره  هک  یتّنـس  شزرا  اب  يرادازع  نمـض  دروآ و  دـیدپ  ناحاّدـم  ارعـش و  ابطخ و  راکفا  رد  ار  یـشخرچ 
رد ًاریخا  نانبل و  بونج  هللا  بزح  ياه  هماـنرب  یمالـسا و  بـالقنا  رد  ًاـصوصخم  هساـمح  نیا  .دـیدرگ  حیرـشت  زین  ـالبرک  هساـمح 

ياضف رد  اروشاع » موی  ّلک   » و البرک » ضرأ  ضرأ ، ّلـک   » يادـن و  درک ، اـفیا  يّرثؤم  رایـسب  شقن  قارع  ياـه  نیعبرا  اـهاروشاع و 
.دش زادنا  نینط  یمالسا  ياهروشک 

، دیوگ كرت  قارع  دصق  هب  ار  هکم  تساوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  زور  نآ  اریز  دوب ، هسامح  کی  اروشاع  قح  هب  يرآ !
: دومرف

نم اب  تسا ، هللاءاقل  تداهـش و  يزابناج و  هدامآ  سک  ره  اـنَعَم ; ْلَـحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهللا  ِءاـِقل  یلَع  ًاـنِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  ـالِذاب  اـنِیف  َناَـک  ْنَم  »
(1 «.) دنک تکرح 

: دومرف داهن و  نآ  رب  يرگید  دیکأت  البرک  یکیدزن  رد 

ارم هداز  كاپان  دنزرف  هداز ، كاپان  هَّلِّذلا ; اَّنِم  َتاَْهیَه  ِهَّلِّذلا ، ِهَّلِّسلا َو  َْنَیب  ینَکَرَت  ْدَق  ِّیِعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإ  الَا َو  »
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(2 «.) مهد یمن  ّتلذ  هب  نت  زگره  مور و  یم  اهریشمش  لابقتسا  هب  هتخاس ، ّریخم  ّتلذ  ریشمش و  نایم  رد 

هتـشک راب  رازه  هکلب  راب ، داتفه  هن ، راب  کی  رگا  دـنتفگ : هدرک و  اضما  ار  دنـس  نیا  اروشاع  بش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ناراـی  و 
(3) .میراد یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  مه  زاب  میوش ، هدنز  میوش و 

میتسه قحرب  نوچ  ِتْوَْملِاب ;  یلاُبن  ْنَِذا ال   » هلمج اب  البرک  ریسم  رد  مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  مالسلا ،) هیلع  ) ترضح نآ  عاجش  دنزرف 
.داهن هّحص  هسامح  نیا  رب  (، 4 «) میرادن كاب  تداهش  زا 

یقرواپ

 . ص 367 ج 44 ، راونالاراحب ، . 1

 . ص 24 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   . 2

 . ص 180 ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  هب : دینک  عوجر   . 3

 . ص 367 ج 44 ، راونالاراحب ،  . 4

هحفص 19

ظافلا بلاق  رد  نمشد ، ربارب  رد  ار  دوخ  يریذپان  میلست  حور  اروشاع ، لاتق  هنحص  رد  ناشیاهزجر  رد  مادک  ره  ترـضح  نآ  نارای 
.دندرب ورف  یتفگش  رد  ار  نمشد  دنتخیر و 

درک و دـنلب  نیمز  زا  دوخ  تسد  ود  اب  ار  نینوخ  رکیپ  دز و  وناز  ردارب  نینوخ  رکیپ  رانک  رد  مالـسلا ) اـهیلع  ) يربک بنیز  شرهاوخ 
(1 !«.) امرف لوبق  تربمایپ ) نادناخ  ، ) ام زا  ار  ینابرق  نیا  ادنوادخ  : » تفگ

دییرگب رایسب  ادخب  دیهد ، یم  رس  هلان  دینک و  یم  هیرگ   : » تسا هدمآ  تحارص  اب  هفوک ، رد  البرک  ِنادیم  ِنز  ریش  نیـشتآ  هبطخ  رد 
ربـمغیپ هلالـس  دـیداد  هزاـجا  هنوگچ  امـش  .دوش  یمن  كاـپ  یبآ  چـیه  اـب  هک  تسـشن  امـش  ناـماد  رب  یگنن  هّکل  دـیدنخب ، رتـمک  و 

(2 (»!؟ دننک شوماخ  ار  امش  هعماج  نازورف  غارچ  دوش و  هتشک  تالکشم  رد  امش  هاگهانپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

محر و یب  كاّفس  درم  نآ  دایز ، نبا  خساپ  رد  و 
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ٌمْوَق ِءالُؤه  «. » مدـیدن البرک  رد  تمظع ) تعاجـش و  و   ) یبوخ زج  الیمَج ;  ّالِإ  ُْتیَأَر  ام  : » دومرف تعاجـش  ایند  کـی  اـب  كاـنرطخ ،
هب دوـب و  هدـش  هدز  مقر  ناـش  تشونرـس  رد  تداهـش  هک  دـندوب  یهورگ  اـهنآ  ...ْمِهِعِجاَـضَم ; یلإ  اوُزرَبَـف  َلـْتَْقلا ، ُمِْهیَلَع  ُهللا  َبَـتَک 

(3 «.) دش یهاوخ  رهاظ  اهنآ  ربارب  رد  یهلا  لدع  هاگداد  رد  يدوز  هب  دنتفاتش و  دوخ  يدبا  هاگمارآ 

اب موش  روبجم  هک  داد  رارق  یطیارش  رد  ارم  راگزور ، تخس  ثداوح  رگا  : » تفگ دیزی  ربارب  رد  ماش  رد  شرگید  نیشتآ  هبطخ  رد  و 
يراد ناوت  رد  هچنآ  ...شنزرس .  خیبوت و  هنوگ  ره  روخ  رد  مناد و  یم  رادقم  یب  کچوک و  يدوجوم  ار  وت  نم  منک ، تبحـص  وت 

(4 !«.) ییامن وحم  ار  ام  راثآ  ینک و  شوماخ  ار  ام  رون  یناوت  یمن  زگره  یلو  هد ;  ماجنا 

یقرواپ

 . ص 307 مرقم ، نیسحلا  لتقم   . 1

 . ص 109 و 165 ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر   . 2

 . ص 116 كردم ، نامه   . 3

 . ص 135-133 كردم ، نامه  هب : دینک  عوجر   . 4

ره تسا ، هدـمآ  هنیدـم  یکیدزن  رد  ماش و  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  ياـه  هبطخ  رد  هک  یندـشن  شومارف  نانخـس  هحفص 20 و 
.تسا خیرات  گرزب  هعقاو  نیا  یسامح  حور  رگنایب  مادک 

هگن هدنز  دوخ  راعشا  رد  ار  اروشاع  یسامح  حور  ات  دندیـشوک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلا لها  يارعـش  زا  يرایـسب  زین ، خیرات  لوط  رد 
.دنراد

: درک زاغآ  تیب  نیا  اب  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  افص ، اب  عاجش و  رعاش  لبعد ،

هَوالَت ْنِم  ْتَلَخ  تایآ  ُسِرادَم 

ِتاصَرَْعلا ِرِفْقُم  یْحَو  ُلِْزنَم  َو 

شوماخ نآ  رد  ار  نآرق  توالت  رون  نانمشد  هک  دوب  ادخ  تایآ  سرادم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم لآ  يا  امش  ياه  هناخ  »
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(1 «.) تسا هتشگ  یهت  زیچ  همه  زا  نونکا  هک  دوب  یهلا  یحو  لوزن  ّلحم  دندرک و 

: تسد نیا  زا  يراعشا  اب  دندیشخب و  نآ  هب  يا  هزات  بآ  گنر و  زین  ام  رصاعم  يارعش 

ْمِقَتْسَی َْمل  دَّمَُحم  ُنید  َناَک  ْنإ 

ینیذُخ ُفُویُس  ای  یْلتَِقب  َّالِإ 

(2 «.) دییآ نم  غارس  هب  اهریشمش  يا  دوش ، یمن  راوتسا  نمشد ) ییاوسر  و   ) نم تداهش  اب  زج  دّمحم  نید  رگا  »

: البرک نادیهش  رالاس  لاح  نابز  ناونع  هب  رگید ، يرعاش  هتفگ  هب  ای 

ًادِهاُجم ِهایَْحلا  یف  َِکیْأَر  َنوُد  ِْفق 

ٌداهِج ٌهَدیقَع َو  َهایَْحلا  َّنِإ 

هّتبلا «. ) تسین داهج  هدـیقع و  زج  يزیچ  یقیقح  یگدـنز  هک  نک  داـهج  تسیاـب و  یگدـنز  رد  دوخ  هدـیقع  بتکم و  ظـفح  يارب  »
(. دنتسه مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ناوریپ  ناناملسم و  بطاخم 

* * *

ار ینیسح  يازع  مسارم  دنشوک  یم  تساهنآ ، عورشمان  عفانم  محازم  هک  كاپ  نییآ  نیا  يدوبان  وحم و  يارب  مالسا  نانمـشد  زورما 
ار نآ  یسامح  حور  دننک و  یلاخ  اوتحم  زا 

یقرواپ

 . ص 147 ج 49 ، راونالاراحب ،  . 1

ّبحلاوبا نسحم  خیش  موحرم  البرک ، بیطخ  رعاش و  هک  تسا  ینالوط  هدیـصق  کی  زا  تیب ، نیا  ص 581 . ج 1 ، هعیشلا ، نایعا   . 2
(. ص 86 همعطلا ، يداه  ناملس  البرک ، ثارت   ) تسا هدورس  ياّفوتم 1305 ق ) )

هحفص 21

.دنراپسب یشومارف  هب  تسا ، هتفهن  یخیرات  گرزب  هسامح  نیا  ياج  ياج  رد  هک  ییاه  سرد  دنریگب و 

دنشوکب خیرات  گرزب  هسامح  نیا  ياوتحم  ظفح  رد  هک  تسا  مزال  رادیب  عاجش و  ناگدنسیون  فده ، اب  ناحاّدم  هاگآ ، يابطخ  رب 
.دنریگب ار  اه  سرد  نیرتهب  ًاصوصخ  هدیدمتس  نیملسم  ًامومع و  ناهج  مولظم  ياه  ّتلم  تاجن  يارب  نآ  زا  و 

خیرات هعلاطم  يارب  شور  نیرتهب 
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رگیدکی زا  يادج  ار  یخیرات  ثداوح  دنراد  تداع  ناگتخومآ  شناد  یّتح  مدرم و  زا  يرایسب 
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.دنامب خساپ  نودب  اهنآ  يارب  اه  شسرپ  زا  يرایسب  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  دننک  هعلاطم 

، زورما کچوک  ای  گرزب  هثداح  ره  تسا ; هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  ياه  هقلح  دـننام  هک  تسا  یثداوح  هلـسلس  خـیرات ، هک  یلاـح  رد 
.دوب دهاوخ  رت  نوزف  راثآ  و  رت ، هدیچیپ  اه  هشیر  دشاب ، رت  گرزب  هثداح  ردق  ره  و  دراد ، هدنیآ  رد  يراثآ  هتشذگ و  رد  يا  هشیر 

ثداوح رگید  زا  ادج  زیگنا و  مغ  هثداح  کی  تروص  هب  ًابلاغ  دـهد ، یم  حرـش  ار  ینیـسح  ياروشاع  رابنوخ  ثداوح  هک  ییاهباتک 
.دنشاب هداد  نخس  داد  هدودحم  نامه  رد  دنچ  ره  دنا ، هدرک  دای  نآ  زا  یخیرات 

رد ار  نآ  تارمث  راثآ و  مینک و  یـسررب  ّتیلهاـج  رـصع  رد  یّتح  مالـسا و  خـیرات  هتـشذگ  رد  ار  میظع  هثداـح  نیا  هشیر  رگا  یلو 
ینعم هثداح  نیا  ءزج  ءزج  دنک و  یم  ادـیپ  يرگید  موهفم  تمظع و  اروشاع  میهد ، رارق  قیقد  هّجوت  دروم  زورما  یّتح  دـعب و  نورق 

.ددرگ یم  رتراکشآ  نآ  هب  طوبرم  ياه  شسرپ  زا  يرایسب  خساپ  دوش و  یم 

يدهم يدواد و  دیعس  نایاقآ  مالسا  ججح  هّیملع ، هزوح  قوذ  اب  ناوج و  دنمشناد ، يالـضف  زا  نت  ود  یگدامآ  داهنـشیپ و  لابند  هب 
رد یباتک  نیودت  تهج  داژن ، متسر 

هحفص 22

هتشون نادیهش  رالاس  مایق  هرابرد  رّکفت  نیمه  ساسا  رب  باتک ، نیا  تسا  بوخ  مدرک  رکف  مالسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  اب  طابترا 
راثآ نایب  هب  ماجنارـس  دزادرپب و  ربتعم  فورعم و  عبانم  زا  عیاقو  لصا  نایب  هب  سپـس  دوش ، عورـش  اـه  هزیگنا  اـه و  هشیر  زا  هک  دوش 

اب هتخیهرف  ناوج  لسن  هژیو  هب  اهرشق  همه  ات  ددرگ ، متخ  نآ  ّمهم  تارمث  هدرتسگ و 
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.دننک كرد  دوخ  دوجو  مامت  اب  ار  نآ  تمظع  و  هدش ، رتانشآ  مالسا  خیرات  گرزب  هثداح  نیا  قمع 

هار ریـسم  رد  دـیدرگ و  هئارا  اهنآ  هب  اهراکهار  گرزب ، راک  نیا  ماجنا  يارب  نازیزع  نیا  یگدامآ  اب  دـش و  لاح  لـماش  یهلا  قیفوت 
مک دوخ  عوضوم  رد  هک  رضاح  باتک  دندمآرب و  مهم  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  هللادمحب  زین ، نانآ  دش و  تراظن  اهنآ  راک  رب  هتـسویپ 

.دمآرد ریرحت  هتشر  هب  تسا ، ریظن 

دنمدوس دـیفم و  هللا  ءاش  نإ  اهرـشق  همه  يارب  نآ  هعلاطم  هک  يدربراک  یقطنم و  ياه  لـیلحت  لـماش  دنتـسم و  ـالماک  تسا  یباـتک 
.تسا

.دراد نورق  راصعا و  همه  هب  ّقلعت  اروشاع  هک  ارچ  هنیمز ; نیا  رد  رت  شیب  شالت  يارب  دشاب  يزاغآرس  دناوت  یم  نیا  و 

دنوش و نادیهـش ، رالاس  ًاصوصخم  البرک و  نادیهـش  قح  هب  فراع  شیپ  زا  شیب  نآ ، هعلاطم  اب  دنناوتب  زیزع  ناگدنناوخ  مراودـیما 
.دیازفیب ناشتماهش  يدنلبرس و  تّزع و  رب  ددنب و  شقن  ناشدوجو  رد  اروشاع  ياه  هسامح  دنریگب و  وگلا  دوخ  یگدنز  رد  نآ  زا 

هّیملع هزوح  مق 

يزاریش مراکم  رصان 

یناثلا 1426 عیبر  هام 1384  دادرخ 

هحفص 23

نیزاغآ نخس 

قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

یلو تسا ، هداد  شرورپ  شیوخ  لد  رد  ار  یناوارف  نازاس  خـیرات  دراد و  دای  هب  ار  يرامـش  یب  نیریـش  خـلت و  ثداوح  رـشب  خـیرات 
ینازاـس خـیرات  رتمک  هدـید و  دوخ  هب  شا  هدرتسگ  ياهدـمآ  یپ  اـب  يرجه  لاس 61  ياروشاع  هثداـح  دـننامه  ار  يا  هثداـح  رتمک 

.دروآ یم  دای  هب  ار  البرک  نازاس  خیرات  نوچمه 

رگیدکی زا  زیامتم  توافتم و  الماک  يور  ود  ياراد  يا  هّکس  نوچمه  هثداح  نیا 
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يور و  یـشک ; نامهم  یمحر و  یب  ییافویب ، تواسق ، يدـیلپ ، يرگمتـس ، يدرمناوجان ، ییاـفویب ، تناـیخ ، نآ ، يور  کـی  تسا ;
یلاع رد  قح  ّتیدوبع  یهلا و  ياـضق  ربارب  رد  میلـست  ربص ، يریذـپان ، متـس  تماهـش ، يدرمناوج ، يزاـبناج ، يراداـفو ، نآ ، رگید 

.تسا نآ  هجرد  نیرت 

ياه مایق  هدوب و  دـهاش  ار  يرت  شیب  بتارم  هب  ياه  هتـشک  هدـید و  دوخ  هب  ار  هثداح  نیا  زا  رت  كاندرد  یثداوح  خـیرات ، دـنچ  ره 
هک تسا  دنچ  یتاکن  هدش ، اروشاع  تضهن  زایتما  ببس  هک  هچنآ  یلو  دراد ;  دای  هب  دوخ  هظفاح  رد  ار  یناوارف  هنابلط  قح  نینوخ و 

ياج دوخ  رد  اج  کی  ار  تازایتما  نیا  همه  ای  هدوبن و  گنر  رپ  هزادنا  نیا  هب  ای  و  هتـشادن ، دوجو  ای  خیرات  هباشم  ثداوح  رگید  رد 
.تسا هدادن 

هحفص 24

 : تسا رارق  نیا  زا  مایق  نیا  هتسجرب  ياه  هتکن  نیرت  مهم 

یهلا صلاخ  ياه  هزیگنا  فادها و   1

يایحا ادخ و  ياضر  يارب  طقف  طقف و  ترضح  نآ  .تسا  زاتمم  رایسب  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  رد  یهلا  هزیگنا  ّتین و  رـصنع 
نیا هاوگ  البرک  خیرات  ياج  ياج  تشادـن ; تلاخد  وا  مایق  رد  هنابلط  هاج  يویند و  رـصنع  چـیه  زگره  دز و  مایق  هب  تسد  قح  نید 

راذـگاو ادـخ  هب  ار  هجیتـن  دیـشیدنا و  یم  شیوخ  یهلا  هفیظو  هب  هراومه  تضهن  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ور ، نیا  زا  .تساعّدـم 
نیا دهاوش  هب  اهراب  باتک  نیا  رد   ) تسا هدش  رگ  هولج  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  راتفر  هریس و  تاملک ، رد  اهراب  تقیقح  نیا  .درک 

(. تسا هدش  هراشا  بلطم 

ناملسم رهاظ  هب  یمدرم  طّسوت  ادخ  تّجح  ندش  هتشک   2

هن ارجام ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  هثداح  نیا  رگید  یگژیو 
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رتخد ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  دـنزرف  ءاسک و  باحـصا  زا  درف  نیمجنپ  موصعم ، یماما  هکلب  بلط ، قح  نمؤم و  ناسنا  کی  طـقف 
يا هنوگ  هب  دنتـسناد  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تّما  زا  ار  دوخ  هک  یمدرم  تسد  هب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 

.دیسر تداهش  هب  هقباس  یب  كاندرد و 

هداس راک  هنحص ، نآ  رد  نشور و  زور  رد  یگداوناخ ، بسن  لصا و  يونعم و  تمظع  همه  نآ  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نتـشک 
.دنک شومارف  ار  نآ  دناوتب  خیرات  هک  دوبن  يا 

نیمز و يور  رب  ادخ  تّجح  هک  يدرم  نتشک  نیقی  هب  یلو  تسا ، یگرزب  مرج  یمرتحم  سفن  ره  نمؤم و  ناسنا  ره  نتشک  دنچ  ره 
هک تسا  ینیگنس  هانگ  هنادرمناوجان ، رایسب  هویش  نآ  هب  مه  نآ  هتساخ ، اپ  هب  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  يارب  تسا و  شیوخ  رـصع  ماما 

.تشذگ یگداس  هب  نآ  رانک  زا  ناوت  یمن 

هحفص 25

: دیارس یم  هک  اجنآ  یناشاک ; مشتحم  تسا  هدورس  ابیز  هچ 

دننز مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت 

دننز ملق  تمحر  هدیرج  رب  هراب  کی 

رشح زور  ناعیفش  هانگ ، نیزک  مسرت 

دننز مد  قلخ  هنگ  زک  مرش ، دنراد 

عبانم رد  ترضح  نآ  زوسناج  تداهش  زا  سپ  ناگتشرف  ناینامـسآ و  هیرگ  نیمز و  نامـسآ و  تالّوحت  هرابرد  هک  یتایاور  رابخا و 
(1) .دهد یم  یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  تسا  هدش  لقن  یّنس  هعیش و 

نایوگ ریبکت  دندرک ، یم  توالت  نآرق  دندناوخ و  یم  زامن  رهاظ  هب  دنتشاد و  یناملـسم  ياعّدا  هک  یمدرم  هک  تسا  نآ  رتروآدرد 
کته دروم  ار  شمیرح  هدرک و  دیهـش  ار  نامیا  اوقت و  هوسا  مامت  یمحر  یب  اب  و  ( 2) دنتساخرب ناشربمغیپ  هشوگرگج  اب  گنج  هب 

.دنداد رارق  تراغ  و 

هیلع ) ماما هارمه  نارای   3
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( مالسلا

یهاگن یلو  دندوب ; یکدـنا  ّتیعمج  دندیـسر ، تداهـش  هب  البرک  هثداح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هارمه  هک  یهورگ  دـنچ  ره 
، رادافو نمؤم ، يدارفا  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا ، هدـنام  راگدای  هب  هورگ  نآ  زا  هک  ییاهراتفر  تاملک و  ناـنآ و  یگدـنز  هب  ارذـگ 
هک تسا  شیوخ  نارای  فصو  رد  اروشاع  بش  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما نخس  تقیقح ، نیا  نشور  هاوگ  .دنا  هدوب  هتخابکاپ  راکادف و 

: دومرف

دوخ باحصا  زا  رتهب  ینارای  نم  ِیْتَیب ;  ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  ََّربَأ َو َال  ْتَیب  َلْهَأ  َو َال  ِیباحْصَأ ، ْنِم  ًاْریَخ  َیلْوَأ َو ال  ًاباحْصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإَف ال  »
مرادن و غارس 

یقرواپ

ص 428-425. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 201-219 و  ج 45 ، راونالاراحب ، هب :  دوش  عوجر  . 1

: رعاش هتفگ  هب  . 2

امَّنِإ َو  َْتِلُتق ، ْنَِأب  َنوُرِّبَُکی  َو 

َالیلْهَّتلا َرِیبْکَّتلا َو  َِکب  اُولَتَق 

ج راونالاراحب ، «. ) دنتـشک ار  هللا ) ّالإ  هلإ  ال   ) لیلهت ریبکت و  وت  نتـشک  اب  تقیقح  رد  یلو  دنتفگ ، ریبکت  دنتـشک ، ار  وت  هک  یماگنه  »
(. ص 244 ، 45

هحفص 26

(1 «.) مسانش یمن  متیب  لها  زا  رتدنب  ياپ  يدنواشیوخ  هفیظو  هب  رتراکوکین و  یتیب  لها 

ناییاروشاع يریذپان  ّتلذ   4

رد هک  ییاه  هصیـصخ  نیرت  یلاع  زا  یکی  یلو  دـندوب ، زاتمم  ینوگانوگ  فاصوا  رد  وا ، هارمه  نارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
.دوب نانآ  یهوتسن  يریذپان و  ّتلذ  تشاد ، دوجو  نانآ 

.دـشن ّقفوم  دونـشب ، دـیزی  تفالخ  دـییأت  رد  نانآ  زا  ینخـس  یّتح  ای  دـنک و  راداو  میلـست  هب  ار  نانآ  هک  درک  شالت  هچ  ره  نمـشد 
! دنتشاذگ یقاب  نمشد  لد  رب  ار  فعض  ای  ینامیشپ  زا  یکاح  هملک  کی  ندینش  ترسح 

هب ِدیبَْعلا ;  َرارَف  ُِّرفَأ  َو َال  ِلِیلَّذلا ، َءاطْعِإ  يِدَِیب  ْمُکیِطْعُأ  ِهللاَو َال   » راگدنام مالک  نینچمه  و  ( 2 «) َهَّلِّذلا اَّنِم  َتاْهیَه   » راعش
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! دشخرد یم  خیرات  كرات  رب  هشیمه  يارب  ( 3 «) درک مهاوخ  رارف  ناگدرب  نوچمه  هن  مهد و  یم  ّتلذ  تسد  امش  هب  هن  دنگوس  ادخ 

« ْمُهُراـبْخَأ ِْمیَّضلا َو  ُهاـبُأ   » ناونع اـب  ار  یثـحب  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 51  حرـش  تبـسانم  هب  دوـخ  باـتک  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نـبا 
یم ثحب  نیا  يادتبا  رد  يو  .درب  یم  مان  مالسا  خیرات  رد  ار  ناریذپان  متس  زا  یعمج  دنک و  یم  حرطم  ناریذپان ) متس  تشذگرس  )

: دسیون

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِهللاِْدبَعُوبَأ  ِهَِّینَّدلا ، یَلَع  َُهل  ًاراِیتْخِإ  ِفُویُّسلا ، ِلالِظ  َتْحَت  َتْوَْملا  َهَّیِمَْحلا َو  َساّنلا  َمَّلَع  يذَّلا  ِءابِْالا  ِلْهَأ  ُدِّیَس  »
ياوشیپ گرزب و  ِّلُّذلا ;  َنِم  َِفنَأَف  ُُهباحْصَأ  ُنامْالا َو  ِْهیَلَع  َضِرُع  ُمالَّسلا ; اَمِْهیَلَع  ِبلاط 

یقرواپ

ص 392. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 317 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 1

ص 99. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  . 2

ص 450. دیفم ، خیش  داشرا  . 3

هحفص 27

نب نیـسح  داد ، ناهج  مدرم  هب  يراوخ  ّتلذ و  رب  ار  اهریـشمش  هیاـس  رد  گرم  ندـیزگرب  تریغ و  سرد  هک  ناـهج  ناریذـپان  متس 
(1 «.) دندادن ّتلذ  هب  نت  نانآ  یلو  دندرک ، هضرع  ناما  شنارای  وا و  رب  .دوب  مالسلا  امهیلع  یلع 

سفن و تّزع  زا  یجوا  رد  دــندش ، هتــشک  يرجه  ياروشاع 61  رد  وا  اب  هک  ینارای  ماـمت  هکلب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  اـهنت  هن 
نیا زا  يا  هنوــمن  ( 2 () مالسلا هیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  طّسوت  رمـش »  » همان ناما  ّدر  .دندیـشون  ار  تداهـش  تبرـش  یهوتـسن 

.تسا تقیقح 

نآ .دـهاکب  يزیچ  ناـنآ  یحور  تمظع  يدنلبرـس و  تّزع و  زا  تسناوتن  یلو  درک ، هعطق  هعطق  هلثم و  ار  ناـنآ  ياـه  ندـب  نمـشد 
: تسا هدرک  میسرت  ار  تقیقح  نیا  ابیز  هچ  برع  رعاش 

هَحِراج َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلا  َرَّیَغ  ْدَق 

َنِم ْنمَأ  ِیف  َمِراکَْملا  َّالِإ 
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ِرَیِْغلا

شوختـسد زگره  ار  نانآ  يراوگرزب  یحور و  تمظع  یلو  تخاس ; نوگرگد  ار  ناـنآ  ندـب  ماـمت  ریـشمش ) هزین و  ي   ) اـه هبرـض  »
«. درکن رییغت 

فلتخم داعبا  رد  ّتیمولظم ،  5

هدید البرک  هثداح  رد  ّتیمولظم  زا  ینوگانوگ  داعبا  هکلب  تسا ; هدوبن  دُعب  کی  رد  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ّتیمولظم 
نانز و نارای و  ترـضح و  نآ  يور  هب  بآ  نتـسب  نامهم ، نتـشک  ترـضح ، نآ  هب  تبـسن  ییافویب  ماـما و  ندرک  توعد  دوش : یم 
، نانز ناکدوک و  هب  هلمح  راوخریش ، كدوک  نتشک  نت ، ربارب 72  رد  زّهجم  يورین  رازه  یـس  ربارب  ان  گنج  وا ، تیب  لها  ناکدوک 

، ادهش رکیپ  رب  بسا  نتخات  اه ، همیخ  ندز  شتآ 

یقرواپ

ص 249. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 1

ص 440. دیفم ، خیش  داشرا  . 2

هحفص 28

ندـنادرگ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ لآ  ناکدوک  نانز و  تراسا  نادیهـش ، رکیپ  نفد  زا  يریگولج  ندرب ، هزین  يالاب  ار  اـهرس 
ادـج رگید  هباشم  ثداوح  زا  ار  نآ  هک  تسا  هثداح  نیا  ياه  یگژیو  زا  همه  ّتیمولظم ، رگید  تاهج  فلتخم و  ياهرهـش  رد  اهنآ 

.دزاس یم 

هک اجنآ  رد  هلمج  زا  تسیرگ ; یم  زین  محر  یب  نمـشد  هاـگ  هک  دوب  ناـنچ  زور  نآ  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  ّتیمولظم  داـعبا 
: دومرف دعس » نبرمع   » هب باطخ  مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز 

»!؟ ینک یم  هراظن  وت  دنشک و  یم  ار  هللادبعوبا  دعس ! رمع  يا  ِْهَیلِإ ;  ُرُْظنَت  َْتنَأ  ِهللاِْدبَعُوبَا َو  ُلَتُْقیَأ  دْعَس ! َْنب  َرَمُع  ای  »

اهیلع ) بنیز زا  تروص  مرش ، زا  هک  يا  هنوگ  هب  دیتلغ  ورف  وا  كاپان  تشز و  هرهچ  رب  دش و  ریزارس  دعـس  رمع  کشا  لاح ، نآ  رد 
(1) .دنادرگرب مالسلا )

شّدج نید  يایحا  هار  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح هک  یبئاصم  : » یناملآ نیبرامویسوم  هتفگ  هب 
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رد تسا ...  هدـشن  دراو  یبئاـصم  نینچ  ناگتـشذگ  زا  کـی  چـیه  رب  داد و  شا  يرترب  وا  زا  شیپ  نادیهـش  رب  تخاـس ، دراو  دوخرب 
(2 «.) تسا ( مالسلا هیلع  ) نیسح صوصخم  بئاصم  هنوگ  نیا  موجه  ایند ، خیرات 

يراذگریثأت تردق   6

خیرات لوط  رد  ناهج  نادرمدازآ  هکلب  ناناملـسم ، یمومع  راکفا  رد  نآ  يراذگریثأت  تردق  گرزب ، هسامح  نیا  تازایتما  رگید  زا 
.تسا

ادیپ ملاع  رد  ار  یتضهن  مایق و  ناوت  یمن  ینعی  .تسا  ریظن  یب  خیرات  لوط  رد  اروشاع  مایق  زا  دـُعب  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب 
زا مه  نآ  نارگمتس ، ناملاظ و  ربارب  رد  نازرابم  ششوج  تکرح و  ببس  نادرمدازآ و  هوسا  وگلا و  هزادنا  نیا  ات  هک  درک 

یقرواپ

ص 55. ج 45 ، راونالاراحب ، . 1

ص 287. تخومآ ، اه  ناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  لقن : قباطم  . 2

هحفص 29

.دشاب رضاح  رصع  ات  هثداح  عوقو  نامز 

روآ تفگـش  قمع  ضرع و  لوط و  رد  اروشاع  تضهن  ذوفن  .تسا  یناکمارف  یناـمز و  ارف  تضهن  کـی  تضهن  نیا  رگید : ریبعت  هب 
(. ناهج ناگدازآ  ناج  رد  فرژ  ذوفن  قمع و  نیمز ، ییایفارغج  هرتسگ  ضرع و  نامز ، لوط  .تسا :( 

زور نامه  زا  دـشاب و  زوریپ  حـتاف و  تسکـش ، زور  نامه  زا  هک  تفاـی  ناوت  یم  ینیـسح  تضهن  دـننامه  ار  یتضهن  رتمک  نیقی ، هب 
هدیـسر نایاپ  هب  شدوخ  راک  دـید ، یم  هدـش  مامت  ار  دوخ  فلاخم  راک  نمـشد ، هک  تعاس  نامه  زا  ددرگ و  بلاـغ  ندـش  بولغم 

.دشاب

هب راوتـسا  نامیا  شنارای  نیـسح و  هک  تسا  نیا  میریگ ، یم  البرک  يدژارت  زا  هک  یـسرد  نیرتهب  : » دسیون یم  ( 1) لیالراک ساموت 
یم ور  هبور  لطاب  اب  قح  هک  ییاج  رد  ددع  قّوفت  هک  دندرک  نشور  دوخ  لمع  اب  اهنآ  .دنتشاد  ادخ 
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(2 «.) تسا نم  یتفگش  ثعاب  تشاد ، هک  یتّیلقا  دوجو  اب  نیسح  يزوریپ  درادن و  ّتیّمها  دوش ،

ینوگنرس دومن و  عیرست  نانآ  طوقس  رد  هکلب  درکن ، نایفسوبا  نادنزرف  تموکح  تیبثت  هب  یکمک  اهنت  هن  نادرم  كاپ  نیا  نتـشک 
.دیشخب يا  هدنیازف  باتش  ار  نانآ 

يزوریپ نینوخ و  بالقنا  نیا  يراذگریثأت  تردـق  زا  یگمه  اروشاع ، زا  سپ  نینوخ  ياه  مایق  مدرم و  یهورگ  يدرف و  تاضارتعا 
(. تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  رت  شیب  باتک ، نیا  مجنپ  شخب  رد   ) دراد تیاکح  ناییاروشاع  یعقاو 

: دسیون یم  يرصم  رصاعم  هدنسیون  ( 3) داّقع دومحم  ساّبع 

بولغم سکع  رب  زور  نآ  رد  ار  نیسح  مینیب و  یم  شیوخ  فیرح  رب  دنمزوریپ  بایماک و  قلطم و  هدنرب  البرک  ناتساد  رد  ار  دیزی  »
یلو میرگن ; یم  هدروخ  هتسکش  و 

یقرواپ

دادـغب رد  ار  یبرع  هک  يدالیم ) مهدزون  نرق  نادنمـشناد  زا  و   ) یـسیلگنا سانـشرواخ  خّروم و  سیون ، هلاقم  لیالراک ، ساـموت  . 1
(. نیعم گنهرف   ) دیدرگ روبزم  نابز  داتسا  جیربمک  رد  تخومآ و 

ص 290. تخومآ ، اه  ناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  . 2

ص 266. ج 3 ، یلکرز ، مالعالا  هب :  دوش  عوجر  يو  لاح  حرش  زا  یهاگآ  يارب  . 3

هحفص 30

يروآ تریح  ینوگرگد  شجنس ، ياه  هفک  رد  دوش و  یم  اجباج  يزیمآ  تفگش  عضو  اب  اه  هناشن  مئالع و  یهاتوک  تّدم  زا  سپ 
نیا هک  اتفگـش  دـیآ و  یم  دورف  نیمز  هب  دـنمزارف ، هفک  دور و  یم  نامـسآ  زارف  رب  نـیریز ، هـفک  هـک  اـجنآ  اـت  ددرگ ; یم  رادـیدپ 
یقاب يرگ  هراظن  چیه  يارب  نایز ، دوس و  ياه  هفک  صیخشت  رد  ار  ینخس  چیه  ياج  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  يردق  هب  تقیقح 

(1 «.) دراذگ یمن 

زیگنا مغ  هثداح  نیا  ریثأت  ذوفن و  رگید  ياه  هولج  زا 
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ياروشاع اـعوسات و  رد  صوصخ  هب  مّرحم و  ماـّیا  رد  لاـس  ره  ترـضح ، نآ  هب  دـنمقالع  اـه  نویلیم  اـه ، نرق  زا  سپ  هک  تسا  نآ 
یم ینیگنـس  ياه  هنیزه  هار  نیا  رد  دـنزادرپ و  یم  نانآ  زا  میرکت  لیلجت و  و  شناراـی ، ترـضح و  نآ  يارب  يرادازع  هب  ینیـسح ،

يازع رت  هوکـشاب  هچ  ره  هماقا  هار  هب  هناقاتـشم  درم  نز و  ریپ ، ناوج و  كدوک و  دنرخ و  یم  ناج  هب  ار  اه  جنر  تامحز و  دـننک و 
.دنزیخ یم  رب  ینیسح 

تشگن شوماخ  وت  رون  یلو  تشک ، تنمشد 

تسادخ رون  دوشن ، یناف  هک  هولج  نآ  يرآ 

رضاح باتک 

نیا قمع  هک  اجنآ  زا  یلو  دش ، هتـشون  خـیرات  لوط  رد  یناوارف  ياه  باتک  اروشاع ، نینوخ  مایق  ینیـسح و  تضهن  هرابرد  دـنچ  ره 
ناگدنـسیون دزومآ و  یم  ام  هب  يا  هزات  ياه  سرد  ناـمز  ره  ماـیق  نیا  داـعبا  یـسررب  مینک و  یم  رکف  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  هثداـح 

یسررب و ثحب و  ياج  نانچمه  دوش  یم  ساسحا  یلو  تسا ; دنمشزرا  رایسب  هک  هتشاداو  يا  هزات  ياه  باتک  نیودت  هب  ار  رـصاعم 
.تفرگ يا  هزات  ياه  سرد  نآ  زا  هزات ، یهاگن  اب  ناوت  یم  تسا و  یقاب  ینیسح  گرزب  بالقنا  نیا  نوماریپ  لیلحت 

یقرواپ

( فّرصت یکدنا  اب  . ) ص 212 يّزعم ، مظاک  دّمحم  همجرت  داّقع ، دومحم  ساّبع  ادهشلاوبا ، . 1

هحفص 31

هک یلاعلا ) هّلظ  ّدم   ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  یمالسا  گرزب  هدنسیون  ردقیلاع و  عجرم  رـضحم  زا  روظنم ، نیمه  هب 
هراب نیا  رد  یباتک  دـنادب  تحلـصم  رگا  هک  دـش  هتـساوخ  هتـشاد  هارمه  هب  مالـسا  ناـهج  يارب  ار  یتکربرپ  راـثآ  يو  ملق  هشیدـنا و 

نیا زا  لابقتسا  نمض  هل  مّظعم  .دوش  نیودت 
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یباتک تسا  زاین  نیاربانب  تسا ، هدش  هتشون  یناوارف  ياه  باتک  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  اروشاع و  هرابرد  دندومرف : داهنـشیپ ،
.دوش هدیشیدنا  رت  شیب  دیاب  هراب  نیا  رد  اذل  دیآرد ، ریرحت  هتشر  هب  نیون  یبلاطم  هزات و  تاراکتبا  اب 

هک هدیسر  مرطاخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  یـسررب  يارب  يا  هزات  حرط  دومرف : درک و  توعد  ار  ام  هل  مّظعم  یتّدم  زا  سپ 
.دش دهاوخ  ینیون  اوتحمرپ و  باتک  دیزادرپب ، بلاطم  نیودت  هب  نآ  قباطم  رگا  هدش و  نیودت  نآ  ياه  بوچراهچ 

ون و یحرط  تفر  یم  راـظتنا  هل  مّظعم  زا  هک  روط  ناـمه  دـش  هظحـالم  ردـقیلاع ، عـجرم  طّـسوت  حرط  ياـه  لصفرـس  ناـیب  زا  سپ 
.دنک رپ  هطبار  نیا  رد  ار  يألخ  دناوت  یم  ًاتقیقح  هک  تسا  هدش  هدیشیدنا  هراب  نیا  رد  يراکتبا 

هک یتمسق  ره  میدرک و  ّتنـس  لها  هعیـش و  ربتعم  مهم و  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  باتک  نیودت  قیقحت و  هب  عورـش  ناشیا ، دومنهر  ربارب 
زین ناشیا  .میداد  یم  لیوحت  هل  مّظعم  رضحم  هب  ار  نآ  تاحالـصا ، زا  سپ  هدرک و  یناوخزاب  رگیدکی  يارب  تسخن  دش ، یم  هدامآ 

يارب یتارّکذـت  دوزفا و  یم  نآ  رب  ار  یتاکن  داد ; یم  ماجنا  ام  ياه  هتـشون  رد  ار  هدـنزرا  یتاحالـصا  دـناوخ و  یم  ار  اهنآ  ّتقد  اـب 
.تسا هدش  هتشون  رضاح  باتک  ناس  نیدب  .دومرف  یم  هئارا  بلاطم  لیمکت 

همانرب چیه  نودب  زین  باتک  نیودت  دوب و  يرمق  يرجه  نیعبرا 1423  زور  رد  باتک ، هیلّوا  حرط  هئارا  همانرب و  عورش  هک  نآ  بلاج 
.دیسر نایاپ  هب  ( 11/1/1384  ) لاس 1426 نیعبرا  رد  یلبق  يزیر 

: تسا هدش  لیکشت  شخب  شش  زا  باتک  نیا 

هحفص 32

نیسح و ماما  ّتیصخش  لّوا : شخب 
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يرادازع هفسلف 

اروشاع مایق  ياه  هشیر  مّود : شخب 

اروشاع مایق  ياه  هزیگنا  مّوس : شخب 

اروشاع مایق  ياهدادیور  مراهچ : شخب 

اروشاع مایق  ياهدمآ  یپ  راثآ و  مجنپ : شخب 

هدیزگرب راعشا  زا  یشخب  مشش : شخب 

هتفرگ و رارق  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  ام  يالوم  شریذپ  قح و  ترضح  لوبق  دروم  هاجزم » تعاضب   » نیا میراودیما 
.ددرگ ام  تمایق  زور  يارب  يا  هریخذ 

َنوُد ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیذَّلَا  ِْنیَـسُْحلا ، ِباحْـصَأَو  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َكَْدنِع  قْدِص  َمَدَـق  اَنل  ْتِّبَثَو  ِدوُرُْولا ، َمْوَی  ِْنیَـسُْحلا  َهَعافَـش  اْنقُزْرا  َّمُهّللَا 
.ُمالَّسلا ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا 

نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ 

داژن متسر  يدهم  يدواد  دیعس 

اب 11/1/1384 ربارب  لاس 1426  نیعبرا 

هحفص 33

هحفص 34

هحفص 35

يرادازع هفسلف  )و  مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تّیصخش  لّوا :  شخب 

هراشا

نآ ياه  هویش  يرادازع و  ترضح و  نآ  ّتیصخش  تمظع و  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  تدالو  اب  طابترا  رد  یتاکن  شخب  نیا  رد 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تدالو  لّوا :
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یلو ( 1) .تسا هدمآ  ایندب  يرجه  مراهچ  لاس  نابعـش  مجنپ  هبنـش  جـنپ  ای  هبنـش ، هس  رد  ترـضح  نآ  ناخّروم  زا  یخرب  لقن  قباطم 
(2) .تسا هدوب  نابعش  مّوس  زور  يرجه  مّوس  لاس  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تدالو  اه  لقن  زا  رگید  یخرب  قباطم 

«. تسا نابعش  مّوس  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ  رتروهشم  : » هک تسا  دقتعم  تافالتخا  نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همّالع  موحرم 
(3)

مدرم : » ناخّروم زا  یخرب  هتفگ  هب  هک  دندیمان ، مالسلا ) هیلع  ) نیسح ار  ترضح  نآ  مان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  روتـسد  هب 
بناج زا  مان  ود  نیا  دننک و  يراذگمان  مسا  ود  نیا  هب  ار  دوخ  نادنزرف  ات  دندوبن  انشآ  نیـسح  نسح و  مان  اب  نآ  زا  شیپ  طیحم  نآ 

، دش یحو  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  دنوادخ 

یقرواپ

ص 84. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  و  ص 368 ، دیفم ، خیش  داشرا   . 1

نآ دالیم  زور  ّدلوت ، هام  هب  هراشا  نودـب  ص 201 ) ج 1 ،  ) یفاـک رد  زین  ینیلک  موحرم  ص 303 . ج 3 ، سوواط ، نب  دّیـس  لابقا   . 2
.تسا هتسناد  نابعش  مّوس  ار  ترضح 

ص 201. ج 44 ، راونالاراحب ،  . 3

هحفص 36

(1 «.) دهنب ار  اه  مان  نیا  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نادنزرف  رب  ترضح  نآ  ات 

لها ياه  مان  زا  مان  ود  نیـسح  نسح و  : » هک تسا  هدرک  لقن  مهد ) نرق  رد  ّتنـس  لها  فورعم  ياـملع  زا   ) یطویـس نیّدـلا  لـالج 
(2 «.) دنداهن یمن  شیوخ  نادنزرف  رب  ار  مان  ود  نیا  نیا ، زا  شیپ  برع  مدرم  تسا و  تشهب 

ترضح نآ  زاتمم  تّیصخش  مّود :

همطاف دنزرف  هک  ارچ  دوب ;  یّصاخ  ّتیصخش  ياراد  نامز ، نامه  رد  ناناملسم  یمالسا و  هعماج  نایم  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
زین ادخ  لوسر  دنزرف  ور  نیا  زا  دوب و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز
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نانآ هرابرد  ترضح  هک  يدنمشزرا  تاملک  ادخ و  لوسر  هژیو  ّتبحم  ببس  هب  نیـسح ) نسح و   ) راوگرزب ود  نیا  .دش  یم  هدیمان 
لوسر زیمآ  ّتبحم  ياـهدروخرب  تاـملک و  زا  ییاـه  هنومن  هب  اـجنیا  رد  .دنتـشاد  رارق  نیملـسم  همه  هژیو  هّجوت  دروم  دوب ، هدوـمرف 

: مینک یم  هّجوت  ترضح  نآ  اب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ

: دومرف ار  فورعم  هلمج  نیا  مالسلا ) امهیلع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  . 1

(3 «.) دنتشهب ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  ِهَّنَْجلا ; ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  ُْنیَسُْحلا  ُنَسَْحلَا َو  »

نآ شیپاشیپ  ترضح  نآ  دنتفر ، یم  ینامهم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  اب  یهورگ  هک : تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  . 2
شوغآ رد  ار  وا  تساوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  .دـید  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح هار ، ياـنثا  رد  .درک  یم  تکرح  عـمج 

ات درک ، مّسبت  تلاح  نیا  هدهاشم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـیود ; یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح یلو  دریگب ،
تسد کی  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  هک  نآ 

یقرواپ

ص 9. ج 2 ، هباغلا ، دسا   . 1

ص 209. ءافلخلا ، خیرات   . 2

ننس 64 و 82 ;  ، 62 ص 3 ، ج 3 ، دمحا ، دنسم  هلمج : زا  تسا  هدش  لقن  هعیش  یّنـس و  عبانم  رد  فلتخم  تاریبعت  اب  ثیدح  نیا   . 3
.192  - 191 ، 124 ، 25 ص 21 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 167 ;  ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 321 ;  ج 5 ، يذمرت ،

هحفص 37

دز و هسوـب  داد ، رارق  نیـسح  ياـه  بل  رب  ار  شکراـبم  ياـه  بل  داـهن و  وا  هناـچ  ریز  هب  ار  رگید  تسد  وا و  رـس  تشپ  هب  ار  دوـخ 
: دومرف

َّبَحَأ نیَسُح  ْنِم  اَنَأ  یّنِم َو  ٌنیَسُح  »
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(1 «.) دراد یم  تسود  ار  يو  دنوادخ  دراد ، تسود  ار  نیسح  سک  ره  .منیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ًانیَسُح ; َّبَحَأ  ْنَم  ُهللا 

هب يراعـشا  ندناوخ  اب  درک و  یم  راوس  دوخ  هناش  يور  رب  ار  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح نسح و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  . 3
(2) .دومن یم  ّتبحم  نانآ 

مـشچ ربارب  رد  دـمآ و  یم  دورف  ربنم  زا  مالـسلا ) اـمهیلع  ) نیـسح نسح و  ندـید  اـب  دـناوخ و  یم  هبطخ  ربنم  رب  ادـخ  لوسر  هاـگ  و 
خساپ رد  هاگ  و  ( 3 (;) دـنامهفب ناگمه  هب  ار  ود  نآ  هاگیاج  ات   ) درک یم  ّتبحم  ناـنآ  هب  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  اـهنآ  ناـگمه 

هب دییوب و  یم  ار  ود  نآ  هراومه  و  نیسح » نسح و  : » دومرف یم  تسا ؟ رتبوبحم  امش  دزن  هداوناخ ، دارفا  زا  کی  مادک  هک  لاؤس  نیا 
(4) .دینابسچ یم  شیوخ  هنیس ) )

هناگ هس  يافلخ  نامز  رد  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما 

تفالخ هاگتسد  مارتحا  دروم  هناگ  هس  يافلخ  نامز  رد  شا ، هتـسجرب  بسن  زاتمم و  ّتیـصخش  ببـس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
.دنتشاد يو  تمرح  ظفح  رد  یعس  دندرک و  یم  لّمحت  يرابدرب  اب  ار  ترضح  نآ  تخس  تاداقتنا  هک  اجنآ  ات  دوب ،

یقرواپ

ص 226. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 51 و  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 172 ; ج 4 ، دمحا ، دنسم   . 1

ص 285 286. ج 43 ، راونالاراحب ، 666 و 667 و  ص 664 ، ج 13 ، لاّمعلا ، زنک   . 2

ص 284. ج 43 ، راونالاراحب ،  . 3

، یبهذ ءالبنلا ، مالعا  ریس   ) ِْهَیلِإ امُهُّمُضَی  امُهُّمُشَی َو  َناک  .ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلَا َو  َلاق : َْکَیلِإ ؟ ُّبَحَأ  َِکْتَیب  ِلْهَأ  ُّيَأ  ِهللا  ُلوُسَر  َِلئُـس   . 4
ص 382. ج 4 ،

هحفص 38

ّتنس لها  بتک  زا  یخرب  رد 
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يآ دورف  مردپ  ربنم  زا  : » دومرف يو  هب  باطخ  ( مالسلا هیلع  ) نیـسح هک  دناوخ  یم  هباطخ  ربنم ، رب  مّود  هفیلخ  يزور  هک : تسا  هدمآ 
رانک رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح هاگنآ  درادـن .»! يربنم  هک  مردـپ  : » داد خـساپ  يدرـسنوخ  اب  رمع  نیـشنب .»! شیوخ  ردـپ  ربنم  رب  و 

(1 (.) درک تبحم  راهظا  وا  هب  و   ) دناشن شیوخ 

(2) .تسا هدش  لقن  زین  هعیش  بتک  رد  ییاه  توافت  اب  ارجام  نیمه 

مارتحا و ناشن  يا  هنوگ  هب  مادـک  ره  هک  تسا  هدـش  تبث  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  روضح  ارجاـم  دـنچ  رد  زین ، ناـمثع  ناـمز  رد 
.دوب ّتیمکاح  هاگتسد  يوس  زا  ترضح  نآ  میرح  تاعارم  ناناملسم و  مومع  نایم  ترضح  نآ  تمظع 

ریـسم رد  ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  شدـنمجرا  ردارب  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما شراوگرزب  ردـپ  هارمه  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
يور زا  لاحره ، هب  یلو  تخیگنا ، یم  رب  ار  مّوس  هفیلخ  مشخ  هاگ  تشاد و  يا  هدنزاس  روضح  نامولظم  زا  عافد  نیملسم و  تیاده 

.دندرک یم  تاعارم  ار  شتمرح  يراچان 

عونمم رذوبا  یهارمه  هقردـب و  زا  ار  ناگمه  درک و  دـیعبت  هذـبر  نیمزرـس  هب  ار  يو  نامثع  هک  ماگنه  نآ  رذوبا  هقردـب  يارجام  رد 
رذوبا تیوقت  يارب  نومضم  نیا  اب  ینانخس  دندش و  رضاح  هقردب  مسارم  رد  شردارب  ردپ و  هارمه  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تخاس 

يا هزات  راک  رد  زور  ره  دزاس و  نوگرگد  ار  عاضوا  نیا  هک  تساناوت  دـنوادخ  ناجومع ! : » دومرف درک ; نایب  يو  رطاـخ  يّالـست  و 
نانآ يایند  زا  وت  ردقچ  سپ  یتشادزاب ! نانآ  دربتـسد )  ) زا ار  دوخ  نید  وت  دنتـشاد و  غیرد  وت  زا  ار  شیوخ  يایند  هورگ  نیا  .تسا 

ربص رد  ریخ  هک  ارچ  نک ! هشیپ  ربص  دندنمزاین ، تخس  وت  نید  هب  نانآ  یلو  يزاین ; یب 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


(3 «.) تسا ّتیصخش  هناشن  ییابیکش  تسا و  ییابیکش  و 

یقرواپ

ّرثأت رکبوبا و  هب  تبسن  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  ضارتعا  نیمه  هیبش  هرامش 37662 . ثیدح  ص 654 ، ج 13 ، لاّمعلا ، زنک   . 1
(. ح 3 ص 165 ، ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم   ) .تسا هدش  لقن  زین  يو  نانخس  زا  رکبوبا 

ص 313. ج 2 ، یسوط ، یلاما  ص 292 و  ج 1 ، یسربط ، جاجتحا   . 2

امَف .َکَنیِد  ْمُهَتْعَنَم  ْمُهاْینُد َو  َكوُعَنَم  َمْوَْقلا  َّنِإ  .نْأَش  ِیف  مْوَی  ُّلُک  َوُه  يرَت َو  اـم  َرِّیَُغی  ْنَأ  ٌرِداـق  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  َهللا  َّنِإ  ُهاّـمَع  اـی   . 3
ص 207 و ج 8 ، یفاک ،  ) ِمَرَْکلا َنِم  ُْربَّصلا  ِْربَّصلا َو  ِیف  َْریَْخلا  َّنِإَف  ِْربَّصلِاب  َْکیَلَعَف  .ْمُهَتْعَنَم  ام  یلِإ  ْمُهُجَوْحَأ  ام  َكوُعَنَم َو  اّمَع  َكانْغَأ 

(. ص 131 ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

هحفص 39

هاگتسد ضّرعت  دروم  لاح  نیع  رد  درک و  یم  لمع  نافلاخم  تادیدهت  هب  هّجوت  نودب  شیوخ  هفیظو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
رارق يو  لاّمع  نامثع و  متـش  برـض و  ضّرعت و  دروم  دوعـسم ، نب  هّللادـبع  راّمع و  رذوبا و  هک  هنوگنآ  تفرگ ، یمن  رارق  تفالخ 

.دوب فلاخم  راک  نیا  اب  تخس  یمومع  راکفا  اریز  دنتفرگ ،

( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  تفالخ  نامز  رد  نیسح  ماما 

نیقرام نیطساق و  نیثکان و  هیلع  شیاه  گنج  رد  ترضح  نآ  هارمه  شراوگرزب ، ردپ  تفالخ  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
گنج رد  و  (، 2) دوب يو  هدهع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هاپـس  پچ  حانج  یهدنامرف  لمج  گنج  رد  (; 1) تشاد ّرثؤم  تکرش 

نیطساق اب  راکیپ  ریسم  رد  هچ  گنج و  رد  تکرش  يارب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای  قیوشت  روشرپ و  ياه  ینارنخـس  هار  زا  هچ  نیّفص ،
زین ّتیمکح  يارجام  رد  ( 3) .تشاد لاّعف  روضح 
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(4) .دوب مالسلا ) هیلع  ) یلع فرط  زا  ارجام  نیا  نادهاش  زا  یکی 

( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  نارود  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

ماما شردارب  رانک  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما شردپ  تداهش  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

یقرواپ

ص 333. ج 1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا   . 1

(. مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  لاح  حرش  رکاسع ، نبا  قشمد  خیرات   . 2

249 و 530. ص 114 ، محازم ، نب  رصن  نیّفص   . 3

ص 507. كردم ، نامه   . 4

هحفص 40

تمس هب  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ماما  ياهورین  تکرح  ماگنه  هب  تفرگ و  رارق  دوب ، دوخ  نامز  ياوشیپ  ماما و  هک  ( مالـسلا هیلع  ) نسح
اب هراب ، نیا  رد  دش ، هجاوم  هیواعم  يوس  زا  حلـص  داهنـشیپ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  یماگنه  دوب و  ترـضح  نآ  هارمه  ماش ،

تشگزاب هنیدم  هب  شردارب  هارمه  حلص ، نامیپ  داقعنا  زا  سپ  و  ( 1) تخادرپ وگتفگ  هب  رفعج  نب  هللادبع  )و  مالسلا هیلع  ) نیسح ماما 
(2) .دیزگ تماقا  اجنامه  رد  و 

مدرم هداعلا  قوف  میظعت  میرکت و 

، دوب رادروخرب  ادـخ ، لوسر  دزن  شتّیبوبحم  یحور و  تمظع  یگداوناخ ، تلاصا  زا  هک  هچنآ  ببـس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
: هنومن ناونع  هب  تشاد ; رارق  نیملسم  راشقا  همه  ّصاخ  مارتحا  ّتبحم و  دروم 

.دوب هدـش  هارمه  ناـنآ  اـب  هتفرگ و  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  ) نیـسح نسح و  بکرم  ماـمز  ردـقلا ) لـیلج  یباحـص   ) ساـّبع نبا  يزور   1
؟ يریگ یم  ار  نانآ  بکرم  مامز  ( 3) تسا رتشیب  ناوج  ود  نیا  زا  ّتنس  هک  نآ  اب  وت  ایآ  تفگ : يو  هب  هناضرتعم  یصخش 

اْنبِإ ِْنیَذه  َّنِإ  ! » تسا نم  تداعـس  راختفا و  هیام  راک  نیا  و  دنتـسه ; ادـخ  لوسر  نادـنزرف  نت ، ود  نیا  تفگ : خـساپ  رد  سابع  نبا 
(4 «.) امِْهَیباکِِرب َذُخآ  ْنَأ  ِیتَداعَس  ْنِم  َْسَیل  َوَأ  ِهللا ، ِلوُسَر 

، درک هدهاشم  يزور  هک  تسا  هریرهوبا  زا  مّود  يارجام   2
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نآ كرابم  ياه  مدق  زا  كاخ  شسابل  هشوگ  اب  دمآ و  کیدزن  هتسشن ، یهار  رد  یگتسخ  ببس  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

یقرواپ

ص 405. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

ص 333. ج 1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا   . 2

، مّوس لاس  رد  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  یلو  ص 193 .) ج 3 ، هباغلا ، دسا   ) تسا هدـش  دـّلوتم  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  ساّبع  نبا   . 3
.دش ّدلوتم  يرجه  مراهچ  ای 

ص 128. ج 7 ، قشمد ، خیرات  رصتخم   . 4

هحفص 41

: داد خساپ  ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  دیسرپ : ( مالسلا هیلع  ) ماما هک  یتقو  .درک  كاپ  ترضح 

زا نم  هک  هچنآ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  شاب ! هتـشادن  يراک  نم  اب  ْمِِهباقِر ; یلَع  َكُولَمََحل  ُمَلْعَأ  ام  َْکنِم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  ِهللاَوَف  ِینْعَد ! »
(1 !«.) دندرک یم  راوس  شیوخ  ياه  هناش  رب  ار  وت  دندوب ، هاگآ  مدرم  مناد ، یم  وت  تلزنم ) تمظع و  )

بکرم زا  مارتحا ، هب  یگمه  دندید ، یم  هدایپ  جح  ریـسم  رد  ار  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  ناناملـسم  هک  یماگنه   3
ریـسم دـنتفین ، تمحز  هب  ناناملـسم  هک  نیا  يارب  ناراوگرزب  نآ  هک  اجنآ  ات  دـندومیپ ، یم  هار  هداـیپو  دـندش  یم  هداـیپ  دوخ  ياـه 

(2) .دنوش شیوخ  ياه  بکرم  رب  راوس  دنناوتب  نیملسم  ات  دندرک ، یم  ادج  ّتیعمج  زا  ار  شیوخ 

تحت سّدقم ، دوجو  ود  نآ  هب  نتـسج  كّربت  ترایز و  تهج  مدرم  ماحدزا  ببـس  هب  دـنتفر ، یم  ادـخ  هناخ  فاوط  هب  هک  یماگنه 
(3) .دنتفرگ یم  رارق  دیدش  راشف 

يدنب عمج 

هراومه هیواعم  تفالخ  نامز  ات  ترضح ، نآ  زا  سپ  هچ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رصع  رد  هچ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
يونعم یحور و  تمظع  یناسنا و  تازایتما  رب  هوالع  يو  هک  ارچ  تشاد ، رارق  افلخ  ناناملسم و  مارتحا  دروم 
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سپـس هیواعم و  نامز  رد  یلو  دوب ، وا  هداـعلا  قوف  تبحم  دروم  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  يراوگرزب ، تمارک و  و 
ياج رد  هک   ) درک ییوج  یپ  هفیقـس »  » زا دـیاب  ار  البرک  نینوخ  نایرج  ياه  هشیر  میدـقتعم  ام  دـنچره  .دـش  نوگرگد  عضو  دـیزی 

توافت نانآ  زا  شیپ  نارود  اب  دیزی ، تموکح  نامز  نآ ، زا  سپ  هیواعم و  رـصع  هک  تسین  يدـیدرت  اّما  دـش ،) دـهاوخ  وگزاب  دوخ 
ات رگا  تشاد و  رایسب 

یقرواپ

 . ص 128 ج 7 ، قشمد ، خیرات  رصتخم   . 1

ص 276. ج 43 ، راونالاراحب ،  . 2

ص 38. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   . 3

هحفص 42

، دـش یم  وگزاب  مدرم  يارب  شنادـناخ  تراسا  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هنامولظم  تداهـش  يارجام  هیواعم ، يرادـمامز  زا  لـبق 
.درک یمن  رواب  ار  نآ  یسک 

طّـسوت مالـسلا ) اهیلع  ) اربک هقیّدـص  هشوگرگج  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  بلق  بوبحم  هک  درک  یمن  رواب  یـسک  يرآ ;
هب دسر  هچ  دریگ ، رارق  یتمرح  یب  ضّرعت و  دروم  دندناوخ ، یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم تّما  زا  ناملسم و  ار  دوخ  هک  یهورگ 

.دنور تراسا  هب  شمرح  ناوناب  نادنزرف و  دسرب و  تداهش  هب  اونین  نیمزرس  رد  هنشت  بل  هنامولظم و  هنابیرغ ، هک  نیا 

شنادنزرف )و  مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما سّدقم  تحاس  هب  تبـسن  شلاّمع  هیواعم و  يوس  زا  اه  یتمرح  یب  يوما ، تموکح  عورـش  اب 
يا هنوگ  هب  البرک  نینوخ  هعجاف  ياه  هنیمز  دش و  زاغآ  ینلع  تروص  هب  نانآ  نعل  ّبس و  جیورت  و  مالسلا ) امهیلع  ) نیـسح نسح و 

ییاوأم یّتح  دوب ، نیملـسم  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ّتبحم  دروم  همه  نیا  هک  يزیزع  نیـسح  نآ  دیدرگ و  مهارف  ناباتش 
هدنیآ ياه  شخب  رد   ) .تشادن یمالسا  روانهپ  نیمزرس  نآ  مامت  رد 
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(. دمآ دهاوخ  نآ  ثحب  حورشم  روط  هب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  مان  دای و  يایحا  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  شقن  مّوس :

ییوگزاـب خـیرات و  هتـسجرب  ياـه  ّتیـصخش  یهلا و  ناربماـیپ  داـی  نتـشاد  هـگن  هدـنز  موزل  رب  دـیجم  نآرق  زا  يدّدـعتم  تاـیآ  رد 
ُْلتاَو : ) ریظن یتالمج  اـب  ًـالومعم  هک  تاـیآ  زا  هتـسد  نیا  هعلاـطم  .تسا  هدـش  دـیکأت  ناـنآ  زومآ  سرد  زیگنا و  تربع  تشذـگرس 

، یهلا ناگدـیزگرب  هرطاخ  دای و  يایحا  يروآدای و  زا  ضرغ  هک  دـناسر  یم  یبوخ  هب  دوش  یم  زاـغآ  ِباـتِْکلا ) ِیف  ْرُکْذا  َو  ْمِْهیَلَع ،
هگن هدنز  لیلد  هک  تسا  هدش  هراشا  تایآ  زا  هنوگ  نیا  رد  هراومه  هکلب  تسین ، نانآ  یـصخش  لئاسم  مان و  حرـش  یفارگویب و  نایب 

.تسا نانآ  رد  یناسنا  یهلا و  ياه  شور  هدیدنسپ و  ياه  تلصخ  وکین و  تافص  دوجو  نانآ  دای  نتشاد 

: میناوخ یم  لیذ  تایآ  رد 

هحفص 43

(1) .دوب ادخ )  ) ربمایپ وگتسار و  رایسب  وا  هک  نک ، دای  ار  میهاربا  باتک  نیا  رد  ًاِّیبَن ;) ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  )

لوسر و صلخم و  وا  هک  نک ، دای  یـسوم  زا  باـتک  نیا  رد  و  ًاـِّیبَن ;) ـالوُسَر  َناـک  ًاـصَلُْخم َو  َناـک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  )
(2) .دوب ماقم  الاو  يربمایپ 

(3) .دوب قداص  شیاه  هدعو  رد  وا  هک  نک ، دای  لیعامسا  زا  باتک  نیا  رد  و  ِدْعَْولا ;) َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  )

هک ار ، بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  روایب  رطاخ  هب  و  ِراْصبْالا ;) يِْدیَْالا َو  ِیلُوا  َبوُقْعَی  َقحْـسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  انَدابِع  ْرُکْذاَو  )
(4) .دندوب انیب ) ِي   ) اه مشچ  و  دنمورین ) ِي   ) اهتسد ياراد 

هدـشن يا  هراشا  نانآ  یگدـنز  لومعم  روما  یگداوناخ و  یـصخش و  ياه  هبنج  هب  تایآ  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  هنوگ  ناـمه 
یقالخا لیاضف  اه و  ّتیحالص  زا  هکلب  تسا ،
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هب نانیا ، هرطاخ  دای و  نتـشادهگن  هدنز  موزل  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نیا  و  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  نانآ  هدـنزاس  ياه  همانرب  و 
سک ره  هکلب  درادـن ، یتّیـصوصخ  ّتیعوضوم و  چـیه  نانآ  ناشن  مان و  رکذ  تسا و  هدیدنـسپ  تاکلم  تافـص و  نیا  دوجو  تهج 

.تسا ینیدو  یناسنا  فیاظو  زا  وا  هرطاخ  دای و  نتشادهگن  هدنز  دشاب ، یهلا  یناسنا و  ياه  یگتسجرب  نینچ  ياراد 

هب البرک ، نادیهش  مان  دای و  نتشادهگن  هدنز  رد  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  مینیب  یم  ور  نیا  زا 

یقرواپ

هیآ 41. میرم ،  . 1

هیآ 51. میرم ،  . 2

هیآ 54. میرم ،  . 3

هیآ 45. ص ،  . 4

هحفص 44

رد مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا هللادبعابا  نادیهـش  رالاس  صوصخ  هب  تّما ، تاجن  هار  رد  راثیا  يراکادـف و  ياهوگلا  نیرت  لماک  ناونع 
.دندرکن راذگورف  ناشدای  نتشادهگن  هدنز  رد  ار  یتصرف  چیه  دندومن و  یناوارف  شالت  یعس و  فلتخم  ياه  تبسانم 

ار راثیا  يراکادف و  حور  دهد و  یم  تهج  اه  ناسنا  یگدنز  هب  هدوب و  شخب  ماهلا  گرزب ، نادرم  نیا  دای  مان و  يایحا  دـیدرت ، یب 
یقالخا و لیاضف  حرط  ناحلاص و  نیا  رکذ  .دزاس  یم  راوتسا  مواقم و  تخس ، ثداوح  تالکشم و  ربارب  رد  ار  یمدآ  هدرک و  هدنز 

.دننک ادتقا  یّسأت و  نانآ  هب  هتفرگ و  وگلا  اهنآ  زا  نیملسم  صوصخ  هب  یتّلم  موق و  ره  هک  دوش  یم  ثعاب  ناش  یسامح  حور 

ناییاروشاع اروشاع و  نتشادهگن  هدنز  رد  ( مالسلا مهیلع   ) هّمئا ياه  شور 

یم هدافتسا  ینوگانوگ  ياه  هویش  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دای  نتشادهگن  هدنز  يارب  شالت  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما 
: هلمج زا  دندرک ،

يراوگوس سلاجم  ییاپرب   1

زور رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  دنک  یم  لقن  یمرضح  همقلع 
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.درک یم  ازع  هماقا  شا  هناخ  رد  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  يارب  اروشاع 

ْمِِهباـصُِمب ًاـضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ِّزُعَْیلَو  ِْهیَلَع ...  ِءاـُکْبلِاب  ِهیِقَّتَی  ـال  َنَّمِم  ِهِراد  ِیف  ْنَـم  ُُرمْأَـی  ِهـیِْکبَی َو  َو  مالـسلا ) هـیلع  ) َنیـسُْحلا ُبِدـْنََیل  َّمـُث  »...
، درک یمن  هّیقت  نانآ  زا  دندوب و  هناخ  رد  هک  يدارفا  هب  تسیرگ و  یم  نیسح  ماما  رب  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  مالسلا ;) هیلع  ) ِْنیَسُْحلِاب

نانآ هب  ...دننک و  يراوگوس  ترضح  نآ  رب  دومرف : یم 

هحفص 45

(1 «.) دنیوگب تیلست  رگیدکی  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح تبیصم  رد  دومرف  یم 

یگنهرف و راثآ  .تسین  هدیشوپ  یسک  رب  دوش  یم  هدش و  مالسا  تّما  بیـصن  ترـضح  نآ  يراوگوس  سلاجم  زا  زورما  هک  یتاکرب 
میقتسم روط  هب  یعیش  گنهرف  مظعا  تمسق  هک  تسا  دایز  ردقنآ  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  ِراگدنام  ّتنـس  نیا  یـشزومآو  یتیبرت 

.تسا ّرثأتم  نآ  زا  میقتسم  ریغ  ای 

فلتخم ياه  تبسانم  رد  ( مالسلا هیلع   ) ترضح نآ  بیاصم  يروآدای   2

: دومرف یّقر  دواد  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  میناوخ  یم  یثیدح  رد 

هیلع ) نیـسح ماما  دای  هب  هک  نیا  رگم  مدیـشونن  درـس  بآ  زگره  نم  مالـسلا ;) هیلع  ) َنیَـسُْحلا ُتْرَکَذ  َّالِإ َو  ًادِراب  ًءام  ُْتبِرَـش  ام  یِّنِإ  »
(2 «.) مداتفا مالسلا )

لزنم رد  ترـضح  نآ  دز ، شتآ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  هناـخ  ِرد  یقیناود  روـصنم  هک  یتـقو  میناوـخ  یم  رگید  یتـیاور  رد 
نایعیـش زا  يدادـعت  زور  نآ  يادرف  .دوـمن  مارآ  ار  شا  هدز  تشحو  ناوناـب  نارتـخد و  هدرک و  شوماـخ  ار  شتآ  تشاد و  روـضح 

همه نیا  دندیـسرپ : دنتفای ، نیگهودنا  نایرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .دندش  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تمدخ  یـسرپلاوحا  يارب 
: داد خساپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما تسا ؟ امش  هب  تبسن  نانآ  یتمرح  یب  یخاتسگ و  لیلد  هب  ایآ  تسیچ ؟ زا  هیرگ  هودنا و 

یلِإ ُتْرَظَن  ِزِیلْهِّدلا  ِیف  ام  ُراّنلا  ِتَذَخَأ  اَّمل  ْنِکل  َو  «ال ،
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َراِرف ُتْرَّکَذَـتَف  ِراّدـلا  ِیف  َّنُهَعَم  اَنَأ  اذـه َو  ناکَم  یلِإ  ناکَم  ْنِم  هَرْجُح َو  َیلِإ  هَرْجُح  ْنِم  ِراّدـلا  ِنْحَـص  ِیف  َنْضَکارَتَی  ِیتاَنب  ِیئاـِسن َو 
هَْمیَخ یلإ  هَْمیَخ  ْنِم  اروُشاع  َمْوَی  مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا َيِّدَج  ِلایِع 

یقرواپ

ح 20. باب 66 ، رازملا ، باوبا  ص 398 . ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1

ص 142. قودص ، یلاما   . 2

هحفص 46

هیرگ نیا  يارب  زگره  دومرف : ماما  ءابَخ ; یلإ  ءابَخ  ْنِم  َو 

نیا زا  قاطا و  نآ  هب  قاطا  نیا  زا  نم  نارتخد  ناوناب و  مدید  دیشک ، هنابز  شتآ  یتقو  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  هکلب  منک ، یمن 
هیلع ) نیسح مّدج  ناوناب  دای  هب  هنحص  نیا  ندید  اب  متشاد ، روضح  ناشدزن  نم  دندوبن و ) اهنت   ) هک نیا  اب  دنرب  یم  هانپ  اج  نآ  هب  اج 
همه اهنآ  نادرم  و   ) دـندرک یم  رارف  رگید  هاگهانپ  هب  یهاگهانپ  زا  رگید و  همیخ  هب  يا  همیخ  زا  هک  مداتفا  اروشاع  زور  رد  ( مالـسلا

(1 («.) دندوب هدش  دیهش 

ندنایرگ نتسیرگ و   3

هیلع ) داّجس ماما  .تسا  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  اروشاع  تضهن  يایحا  يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  ریبادت  نیرتّرثؤم  زا 
رایسب « ) ملاع نیئاّکب   » زا هک  تسیرگ  ردق  نآ  تبیصم  نیا  رد  دوب و  اروشاع  هّصق  راوگوس  هتـسویپ  شتماما  نارود  لوط  رد  ( مالـسلا

(2) .دش هداد  بقل  ناگدننک ) هیرگ 

یم البرک )  ) همطاف نادنزرف  هاگلتق  دای  هب  هک  نامز  ره  ُهَْربَْعلا ;  ِیْنتَقَنَخ  ّالِإ  َهَمِطاف  یَنب  َعَرْصَم  ْرُکْذَا  َْمل  یِّنِإ  : » دومرف یم  ترـضح  نآ 
(3 «.) دوش یم  مریگولگ  کشا  متفا ،

دای مان و  ندش  شومارف  زا  عنام  یمومع و  يرادیب  ثعاب  دندرک  یم  مادـقا  نآ  هب  یتبـسانم  ره  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ياه  هیرگ 
.دش اروشاع  نادیهش 

هراومه هکلب  دنتسیرگ ، یم  نادیهش  رالاس  يازع  رد  دوخ  اهنت  هن  هعیش  راوگرزب  ناماما 
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.دندرک یم  بیغرت  قیوشت و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رب  نتسیرگ  هب  ار  مدرم 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  یتیاور  رد 

یقرواپ

هژیو رون ، نایهار  هشوت  هر  ِلقن  قباـطم   ) ص 24 ج 1 ، یبودـنه ، بیطخ  تیبلا ، لها  بئاصم  عمجم  ص 117 و  نیـسحلا ، هاسأم   . 1
(. ص 4 مرحم 1421 ،

ح 7. باب 87 ، ص 922 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو   . 2

 . ص 108 ج 46 ، راونالاراحب ،  . 3

هحفص 47

ناگدننک هیرگ  دیاب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح دننامه  رب  سپ  َماظِْعلا ; َبُونُّذلا  ُّطُحَی  ِْهیَلَع  َءاُکْبلا  َّنِإَف  َنوُکاْبلا ، ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف  »
(1 «.) دزیر یم  ار  گرزب  ناهانگ  ترضح  نآ  رب  هیرگ  هک  ارچ  دننک ، هیرگ 

دوـخ هب  هیرگ  تلاـح  « ) یکاـبت  » یّتـح ندـنایرگ و  يارب  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  نتـسیرگ  يارب  هک  یمیظع  ياـهباوث  تازاوـم  هب 
.تسا هدش  رکذ  يدایز  ياهباوث  نتفرگ )

: میناوخ یم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ّتیمولظم  رب  هیرگ  اب  طابترا  رد  یتیاور  رد 

تـشهب شـشاداپ  دـنایرگب ، ار  نت  کـی  یّتح )  ) دـیرگب و سک  ره  ُهَّنَْجلا ; ُهَلَف  یکاـبَت  ْنَم  َو  ُهَّنَْجلا ، ُهَلَف  ًاَدِـحاو  یْکبَأ  یَکب َو  ْنَم  »... 
(2 «.) تسا تشهب  وا  شاداپ  دریگب  دوخ  هب  هیرگ  هودنا و  تلاح  سک  ره  تسا و 

ییارس هیثرم  هب  نارعاش  قیوشت   4

فطل دروم  هراومه  دـندناوخ ، یم  لفاحم  سلاـجم و  رد  هدروآرد و  رعـش  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  بیاـصم  هک  ینارعاـش 
دّیـس «، » یعازُخ لبعِد  «، » يدـسا تیَمُک   » نوچ یماـنب  يارعـش  .دنتـشاد  رارق  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  هژیو  تیاـنع  ّصاـخ و 
مدرم نیب  رد  يدـنلب  یعامتجا  ياـه  ّتیعقوم  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  قیوشت  اـب  تیب ) لـها  نارعاـش   ) ناونع هب  ...و  يریْمِح »

.دندوب رادروخرب 

هیثرم میارب  : » دومرف مدش ، بایفرـش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دیوگ : یم  مالـسلا )) هیلع  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی   ) فوفکم نوراه 
.ناوخب
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َنوُدِْشنَت َو امَک  ال ، : » دومرف .مدناوخ  شیارب 

نم و  ناوخب » دـیناوخ ، یم  هیثرم  ( مالـسلا هیلع  ) ترـضح نآ  ربق  رانک  رد  هک  هنوگ  نآ  مهاوخ ، یمن  هنوگ  نیا  ِهِْربَق ; َدـْنِع  ِهِیثْرَت  امَک 
: مدناوخ

یقرواپ

 . ح 8 ص 394 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 284 و  ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

ح 27. ص 288 ، ج 44 ، راونالاراحب ،  . 2

هحفص 48

ِْنیَسُْحلا ِثَدَج  یلَع  ُرُْرمُأ 

ِهَّیِکَّزلا ِهِمُظْعََال  ْلُقَف 

« ...وگب وا  كاپ  ياه  ناوختسا  نآ  هب  نک و  رذگ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ربق  رانک  زا  »

تیب نیا  هب  ات  مدناوخ  ناوخب » مه  زاب  : » دومرف .مداد  همادا  هدب ، همادا  دومرف : یلو  مدرک ، توکـس  داتفا ، هیرگ  هب  ترـضح  نآ  مدید 
: مدیسر

ِكالْوَم ِیبُْدناَو  یمُوق  ُمَیْرَم  ای 

ِكاُکِبب يدَعْساَف  ِنیَسُْحلا  یَلَع  َو 

.نک بلط  يراگتسر  ( مالسلا هیلع  ) نیسح رب  تا  هیرگ  اب  نک و  هبدن  دوخ  يالوم  رب  زیخرب و  میرم ! يا 

: دومرف ترضح  ، دندش مارآ  یتقو.دندادرس  نویش  ، ناوناب ودرک  هیرگ  مالسلا ) هیلع  ) قداص مامامدید 

هد دناوخب و  هیثرم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رب  سکره  نوراهوبا ! يا  ُهَّنَْجلا ; ُهَلَف  ًهَرْـشَع  یْکبَأَف  ِْنیَـسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َنوُراه  ابَأ  ای  »
(1 «.) تسا تشهب  وا  شاداپ  دنایرگب ، ار  رفن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تبرت  هب  ّتیّمها   5

تـسد هب  شا  هتخابکاپ  نارای  )و  مالـسلا هیلع  ) ماما مایق  ات  دـندرک  یم  شالت  ناوت ، مامت  اب  ساـّبع  ینب  هّیما و  ینب  زا  مالـسا  نانمـشد 
.دنامن ياج  هب  مامه  ماما  نآ  ربق  زا  يرثا  یّتح  دنیوگن و  ینخس  نآ  زا  مدرم  دوش و  هدرپس  یشومارف 
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مهیلع ) راـهطا هّمئا  وـس  نآ  زا  یلو  ( 2) .دـندرک مادـقا  ترـضح  نآ  ربق  ندرک  ناریو  هب  اـهراب  یـساّبع  ياـفلخ  زا  یخرب  ور ، نیا  زا 
، اهدرد يافش  هیام  تشهب ، كاخ  زا  يا  هعطق  ار  ترضح  نآ  تبرت  دنتساوخ و  اپب  نایرج  نیا  اب  هلباقم  يارب  یتصرف  رهرد  مالـسلا )

بجوم و 

یقرواپ

 . 1
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ح 25. ص 287 ، ج 44 ، راونالاراحب ،

بیرخت يارب  روج  يافلخ  شالت  هرابرد  فیرـشلا » هربق  یلع  ءافلخلا  روج   » ناونع تحت  یباـب  ص 390  ج 45 ، راونالاراحب ، رد   . 2
.تسا هدمآ  ترضح  نآ  ربق 

هحفص 49

.دنا هتسناد  یگدنز  تکرب 

: میناوخ یم  مالسلا ) امهیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  یتیاور  رد 

َّلَج َّزَع َو  َهللا  َّنِإَف  مالـسلا ) امهیلع  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلایِّدَج  َُهبُْرت  َّالِإ  ٌهَمَّرَُحم  اـنل  َهبُْرت  َّلُـک  َّنِإَـف  ِِهب ، اوُکَّرَبَِتل  ًاْئیَـش  یَتبُْرت  ْنِم  اوُذُـخْأَت  ـال  »
هیلع ) نیـسح ماما  مّدـج  تبرت  زج  اـه  تبرت  همه  اریز  دـیرادن ، رب  كّربت  يارب  يزیچ  نم  تبرت  زا  اـِنئاِیلْوَأ ; اِنتَعیِِـشل َو  ًءافِـش  اـهَلَعَج 

(1 !«.) تسا هداد  رارق  افش  ام  ناتسود  نایعیش و  يارب  ار  نآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  .تسا  مارح  شندروخ ) ( ) مالسلا

.تشاد یم  هگن  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تبرت  يا  هچراپ  رد  هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  تالاح  رد 

یم شا  هداّجـس  يور  ار  تبرت )  ) نآ دیـسر ، یم  زامن  تقو  هاـگره  ِْهیَلَع ; َدَجَـس  ِِهتَداّجَـس َو  یلَع  ُهَّبَـص  ُهـالَّصلا  ُْهتَرَـضَح  اذِإ  َناـکَف  »
(2 «.) درک یم  هدجس  نآ  رب  تخیر و 

زا كاپ ، تبرت  نآ  تکرب  زا  هدافتسا  هک  دناسر  یم  تسا ، هدش  دراو  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تبرت  دروم  رد  هک  یتایاور  عومجم 
یم نایاپ  هب  ربق ، رد  تبرت  ندادرارق  تایح و  تاظحل  نیـسپاو  ات  هدـش و  زاغآ  نآ  اب  دازون  ماک  ندرکزاب  اـب  تدـالو ، زور  نیتسخن 

سدع کی  هزادنا  هب  الثم   ) یمک رایسب  رادقم  ندروخ  نآ و  نتشاد  هارمه  البرک و  تبرت  اب  حیبست  رهم و  نتخاس  نینچمه  ( 3) .دسر
مهیلع ) راهطا هّمئا  هیصوت  بیغرت و  دروم  نآ  اب  رطف  دیع  زور  رد  راطفا  ندرک  زاب  افـش و  دصق  هب  نآ  زا  دروخب ) دنک و  لح  بآ  رد 

(4) .تسا هدوب  مالسلا )

یقرواپ

1
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ص 118. ج 98 ، راونالاراحب ، ح 2 و  ص 414 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  . 

باب ، ) باب 75 ص 420 ، ج 10 ، هعیـشلا ، لـئاسو  هب  دوش  هعجارم  رتـشیب  عـالطا  يارب  ح 74 . ص 135 ، ج 98 ، راونــالاراحب ،  . 2
((. مالسلا هیلع  ) نیسحلا هبرت  نم  هحبس  ذاّختا  بابحتسا 

تبرت ر اب  ار  ناتنادازون  ماک  مالسلا ;) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا َِهبُْرِتب  ْمُکَدالْوَأ  اوُکِّنَح  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا   . 3

(. ح 8 ص 410 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  «. ) دینک زاب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

باب 70. باب 72 و ص 408 ، ص 414 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  هب : دوش  هعجارم   . 4

50 هحفص

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  دقرم  ترایز  هب  هژیو  مامتها   6

میظع ياه  شاداپ  نایب  اب  دنتفر ، یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ربق  ترایز  هب  ناشدوخ  هک  نآ  زا  هتشذگ  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا 
هگن هدنز  ار  راختفارپ  نادیهـش  نآ  هرطاخ  دندرک و  یم  جیـسب  قیوشت و  البرک  هب  نتفر  يارب  ار  نایعیـش  ترـضح ، نآ  ترایز  يارب 

.دندرک یم  دراو  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمشد  دانع و  رفک و  رکیپرب  ار  ینیگنس  تابرض  هتشاد ،

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

امهیلع ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِراّوُِزب  ُعَنُْـصی  اَمل  يرَی  اِمل  مالـسلا ) امهیلع  ) ٍّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  َراز  ُهَّنَأ  یّنَمَتَی  َوُه  َّالِإ َو  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  دَحَا  ْنِم  ام  »
ینوزف زا  دشاب ، ( مالسلا هیلع  ) نیـسح ماما  ربق  نارئاز  زا  هک  دنک  یم  وزرآ  تمایق ، زور  رد  یـسک  ره  ِهللا ; یَلَع  ْمِِهتَمارَک  ْنِم  ( مالـسلا

(1 «.) دنک یم  هدهاشم  دنوادخ  دزن  ترضح ) نآ  ربق  نارئاز   ) نانآ تمارک  زا  هچنآ 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  زین  و 

زور دراد  تسود  سک  ره  مالـسلا ;) اـمهیلع  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِراّوُز  ْنِم  ْنُکَْیلَف  ِهَماـیِْقلا ، َمْوَـی  روـُن  ِدـِئاوَم  یلَع  َنوُـکَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  »
رد تمایق 
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(2 «.) دشاب مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نارئاز  زا  دیاب  دنیشنب ، یهلا  رون  ياه  هرفس  رانک 

.تسا هدش  هیصوت  ترضح  نآ  رّرکم  ترایز  تایاور  زا  یخرب  رد  یّتح 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) مشش ماما 

ُلْوَه َو  ِتْوَْملا ، ُهَرْکَس  ِْهیَلَع  َنَّوَهَت  َو  ِهَمیِْقلا ، َمْوَی  ِهللا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  »

یقرواپ

ح 37. ص 330 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 17 . ص 72 ، ج 98 ، راونالاراحب ،  . 1

ح 38. ص 330 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 19 ; ص 72 ، ج 98 ، راونالاراحب ،  . 2

هحفص 51

ناج یتخـس  دـنک و  یهلا  ياـه  تمحر  هب  رظن  تماـیق  رد  دراد  تسود  سک  ره  مالـسلا ;) هیلع  ) ِنیَـسُْحلا ِْربَق  َهَراـیِز  ُْرثْکَْیلَف  ِعَلَّطُْملا ،
(1 «.) دنک ترایز  رایسب  ار  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دقرم  ددرگ ، فرطرب  وا  زا  تمایق  ساره  لوه و  دوش و  ناسآ  وا  رب  ندنک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تّیمولظم  رب  يراوگوس  هچخیرات  مراهچ :

هراشا

; تسه هدوب و  ترـضح  نآ  مان  نیرق  هراومه  يراوگوس  هیرگ و  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ابع  لآ  سماـخ  ّتیمولظم  تبیـصم و  تمظع 
.تسا هدش  نیجع  مالسلا ) هیلع  ) نیسح مان  اب  یمالسا  ياه  شزرا  نید و  زا  عافد  تعاجش و  یگدازآ و  هک  هنوگ  نامه 

(2) .دمآ نیگنس  زین  نیمز  نامسآ و  نانکاس  نایشرعرب و  یّتح  و  تخاس ، ّرثأتم  ار  مالسا  لها  همه  هثداح  نیا  ینیگنس 

.مینک یم  يریگ  یپ  ارذگ  روط  هب  تمسق  هس  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلا دّیس  ّتیمولظم  رب  نتخیر  کشا  يراوگوس و  هچخیرات 

ترضح نآ  دّلوت  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  هیرگ   1

اب البرک  يارجام  زا  هک  یماگنه  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دـّلوت  زا  لبق  لاس  نارازه  یهلا  يایبنا  زا  یخرب  میناوخ ، یم  تایاور  رد 
.دنتخیر یم  کشا  ترضح  نآ  ّتیمولظم  رب  دندش ، یم  ربخ 

یقرواپ

ح 40. ص 331 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 34 ; ص 77 ، ج 98 ، راونالاراحب ،  . 1
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ِلْهَأ ِعیِمَج  یلَع  ِتاومَّسلا  ِیف  َُکتَبیِـصُم  ْتَمُظَع  ْتَّلَج َو  ِمالْـسِْالا َو  ِلـْهَأ  ِعـیِمَج  یلَع  اـْنیَلَع َو  َکـِب  ُهَبیِـصُْملا  ِتَمُظَع  ْتَّلَج َو  َو   . 2
( اروشاع ترایز   ) ِتاومَّسلا

یَکبَو ِشْرَْعلا  ُهَّلِظَا  َُهل  ْتَّرَعَْشقاَو  تسا : هدمآ  نینچ  نانجلا ) حیتافم  رد  ( ) مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  هقلطم  ترایز  نیلّوا  رد  نینچمه  و 
.ُْعبَّسلا َنوُضَرَْالاَو  ُْعبَّسلا  ُتاومَّسلا  َُهل  ْتََکبَو  ِِقیالَْخلا  ُعیمَج  َُهل 

هحفص 52

جنپ هب  ار  ادخ  وا  و  داد ، یم  میلعت  هبوت  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  هب  ار  یتاملک  لیئربج  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
یمن تفگ : لیئربج  هب  دش ، يراج  شکـشا  تسکـش و  شبلق  دیـسر  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح مان  هب  هک  یتقو  دناوخ ، یم  سّدـقم  نت 

؟ دوش یم  يراج  مکشا  دنکش و  یم  مبلق  مرب  یم  ار  مالسلا )) هیلع  ) نیسح  ) یمجنپ مان  هک  یتقو  ارچ  مناد 

رب : » تفگ لیئربج 
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هب روای  رای و  نودب  اهنت و  هنابیرغ ، ماک ، هنـشت  وا  .دوب  دهاوخ  کچوک  نآ  ربارب  رد  بیاصم  همه  هک  تشذـگ  دـهاوخ  یتبیـصم  وا 
«. دیسر دهاوخ  تداهش 

ِردام نوچمه  نت  ود  ره  هک  اجنآ  ات  درک ، نایب  مالسلا ) هیلع  ) مدآ يارب  ار  شنادناخ  ترـضح و  نآ  بیاصم  زا  رگید  یخرب  لیئربج 
(1 (.) یلْکَّثلا َءاُکب  ُلِیئَْربَج  ُمَدآ َو  یکَبَف  ، ) دنتسیرگ مالسلا ) هیلع  ) نیسح رب  يا  هدرم  دنزرف 

نآ هنامولظم  تداهش  يارجام  تفگ و  نخس  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ّتیمولظم  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم يارب  دنوادخ  هک  یماگنه 
(2) .تسیرگ زین  ( مالسلا هیلع  ) یسوم دومن ، وگزاب  ار  اهرهش  رد  ادهش  ياهرس  ندنادرگ  شمرح و  ناوناب  تراسا  ترضح و 

ار مالسلا ) هیلع  ) نیـسح مان  هک  یماگنه  تخومآ ، لیئربج  زا  ار  سّدقم  نت  جنپ  ياه  مان  هک  یتقو  زین ، مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ ياّیرکز 
: تشاد هضرع  دنوادخ  هب  .دش  یم  يراج  شکشا  تفرگ و  یم  ار  شیولگ  ضغب  تخاس ، یم  يراج  نابز  رب 

یلو دوش ، یم  لیاز  مهودـنا  مغ و  مرب  یم  ار  مالـسلا )) مهیلع  ) نسح همطاـف و  یلع ، دّـمحم ،  ) نت راـهچ  نآ  ماـن  یتقو  ارچ  ایادـخ !
؟ دریگ یم  ارف  ارم  مغ  هودنا و  ددرگ و  یم  يراج  مکشا  مروآ ، یم  نابز  رب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح مان  هک  یماگنه 

زا زور  هس  تّدم  هب  نآ ، ندینـش  زا  سپ  اّیرکز  و  داد ، حرـش  ایرکز  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  بیاصم  زا  یـشخب  دـنوادخ 
هب دادن  هزاجا  زین  ار  مدرم  دماین و  نوریب  دجسم 

یقرواپ

ص 245. ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

ص 186. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

هحفص 53

(1) .دورس یم  هیثرم  وا  رب  درک و  یم  هیرگ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تبیصم  رب  تّدم  نیا  مامت  رد  دنسرب و  شرضحم 

یسیع ترضح  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  رد 
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وا اـب  زین  نوـّیراوح  درک و  نتـسیرگ  هب  عورـش  ترـضح  نآ  هک  دنتـشذگ  یم  ـالبرک  زا  نوـّیراوح  اـب  هارمه  ( مالـسلا هیلع  ) میرم نب 
هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  دنزرف  ناکم  نیا  رد  دومرف : ( مالسلا هیلع  ) یسیع ترضح  ، دندیسرپ ار  هیرگ  ببس  نّویراوحهک  یتقو.دنتسیرگ 

(2 «.) دش دهاوخ  هتشک  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  و  هلآو ) هیلع 

تدالو زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  هیرگ   2

هیلع ) یلع )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نآ ، زا  سپ  تدالو و  عورـش  نامه  زا  زین  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تدـالو  زا  سپ 
یم وا  رب  دـندش ، یم  هاگآ  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح هدـنیآ  ّتیمولظم  اه و  جـنر  زا  هک  یماگنه  ( مالـسلا اـهیلع  ) ارهز همطاـف  و  مالـسلا )

.دنتسیرگ

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هیرگ 

دمآ ( مالسلا اهیلع  ) همطاف لزنم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تدالو  زا  سپ  میناوخ : یم  یتیاور  رد 
هللا یلص  ) ادخ لوسر  دزن  هب  داد و  رارق  دیفس  يا  هچراپ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح زین  ءامـسا  روایب ! ار  مدنزرف  دومرف : ءامـسا  هب  و 

تفگ و هماقا  يو  پچ  شوگ  رد  ناذا و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح تسار  شوگ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  .دروآ  هلآو ) هیلع 
تفرگ و شوغآ  رد  ار  يو  سپس 

یقرواپ

ِءاُکْبلا َو یَلَع  َلَْبقَأ  ِْهیَلَع َو  ِلوُخُّدـلا  َنِم  َساّنلا  َّنِهِیف  َعَنَم  ماّیَأ َو  َهَثالَث  ُهَدِجْـسَم  ْقِراُفی  َْمل  مالـسلا ) هیلع  ) اّیِرَکَز َِکلذـِب  َعِمَـس  اّمَلَف   . 1
(. ص 529 ج 2 ، جاجتحا ، « ) ...ِهَِدلَِوب َکِْقلَخ  ِعیِمَج  َْریَخ  ُعَْجفَتَأ  یِهلِإ  : » ِهِیثُْری َناک  ِبیِحَّنلا َو 

ص 253. ج 44 ، راونالاراحب ،  . 2

هحفص 54

.تسیرگ

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دیوگ : یم  ءامسا 

.منایرگ مدنزرف  نیا  رطاخ  هب  دومرف :

(. هودنا هن  تسا ، یلاحشوخ  يداش و  ياج  و   ) تسا هدش  ّدلوتم  نونکا  مه  هک  وا  مدرک : ضرع 

: دومرف

سپ ار  يو  ِیتَعافَش ; ُهللا  ُمَُهلانَأ  ال  يِدَْعب ، ْنِم  ُهَیِغاْبلا  ُهَئِْفلا  ُُهُلتَقَت  »
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«. تخاس دهاوخن  نانآ  بیصن  ار  متعافش  دنوادخ  زگره  هک  دنناسر  یم  تداهش  هب  راکمتس  یهورگ  نم  زا 

: دومرف هاگنآ 

بحاص هزات  وا  هک  ارچ  زاسم ; هاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  همطاف  ءامـسا ! يا  ِِهتَدالِِوب ; دـْهَع  ُهَبیِرَق  اهَّنِإَف  اذـِهب  َهَمِطاف  يِِربُْخت  ُءامْـسَأ ال  اـی  »
(1 «.) تسا هدش  هدنزرف  نیا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ّتیمولظم  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیرگ 

يادص اب  میدیسر ، اونین  هب  هک  یماگنه  مدوب ; هارمه  نیّفص  هب  نتفر  ریسم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما اب  نم  دیوگ : یم  ساّبع  نبا 
.مسانش یمن  هن ، مدرک : ضرع  یسانش ؟ یم  ار  ناکم  نیا  ایآ  ساّبع ! نبا  يا  دومرف : نم  هب  دنلب 

هیرگ نم  دـننامه  هک  نآ  زج  یتشذـگ  یمن  نآ  زا  یتخانـش ، یم  زین  وت  مسانـش ، یم  ار  نیمزرـس  نیا  نم  هک  هنوگ  نآ  رگا  دوـمرف :
.ینک

یقرواپ

خیش ص 427 و  ج 1 ، يدـهلا ،» مـالعأب  يرولا  مـالِعا   » رد ار  ثیدـح  نیا  زین  یـسربط  موحرم  ص 239 . ج 43 ، راونـالاراحب ،  . 1
.دنا هدرک  لقن  ص 300  ج 2 ، هّدوملا ،» عیبانی   » باتک رد  یفنح  يزودنق  نامیلس 

هحفص 55

زین نم  دش و  ریزارس  شا  هنیس  رب  شکرابم  نساحم  زا  اه  کشا  هک  اجنآ  ات  تخیر ، کشا  ینالوط  یتّدم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ 
دادجا زا   ) برح لآ  اب  ارم  راک ؟ هچ  نم  اب  ار  نایفسوبا  لآ  ياو ! ياو ! دومرف : لاح  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .متـسیرگ  وا  هارمه 

نامه هورگ  نیا  زا  زین  تردپ  هب  هک  ارچ  نک ! هشیپ  ربص  هللادبعابا ! يا  .دنرفک  يایلوا  ناطیـش و  بزح  هک  اه  نامه  راک ؟ هچ  دیزی )
ًاْربَص ِْرفُْکلا ؟ ِءاِیلْوَأ  َو  ِناْطیَّشلا ؟ ِبْزِح  بْرَح  ِلِال  ِیلام َو  َنایْفُـس ؟ ِیبَأ  ِلِال  ِیلام َو  ِهِّوَأ  ِهِّوَأ   ) .دسر یم  وت  هب  هک  دسر  یم  اه ) متـس  )

ِهللاِْدبَعابَأ ای 
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(1 (.) ْمُْهنِم یْقلَت  يِذَّلا  َْلثِم  َكُوبَأ  َیَِقل  ْدَقَف 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  يراوگوس 

ترـضح شرتخد  هب  ار  ترـضح  نآ  بیاـصم  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تداهـش  ربـخ  مالـسلا ) هیلع  ) ادـخ لوسر  هک  یماـگنه 
؟ داتفا دهاوخ  قافّتا  ینامز  هچ  ارجام  نیا  دیسرپ : هاگنآ  تسیرگ و  تّدش  هب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز داد ، مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

هیرگ نخـس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف .یلع  هن  وت و  هن  مشاب ، نم  هن  هک  ینامز  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
ياه جـنر  البرک و  يادهـش  رب  تّما ، نانز  نادرم و  طّسوت  يراوگوس  ازع و  ییاپرب  زا  ار  يو  ادـخ  لوسر  هاگنآ  .دـش  رتدـیدش  شا 

(2) .دومرف نایب  ار  اه  هیرگ  نیا  شاداپ  تخاس و  هاگآ  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  نانز 

تداهش زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  يراوگوس  هیرگ و   3

شیپ هک  ییارجام  نیقی ، هب  .داتفا  قافّتا  دوب ، هدـش  هتفگ  یهلا  يایلوا  يارب  شیارجام  تقلخ  يادـتبا  زا  هک  يا  هثداح  نآ  ماجنارس ،
، داد يور  يرجه  لاس 61  ياروشاع  زور  رد  هک  یماگنه  دوب ، هتخاـس  يراـج  ار  اـه  کـشا  هدروآ و  درد  هب  ار  اـه  لد  شعوقو  زا 

گرزب ياه  سرد  اب  هارمه  .تخاس  شیوخ  نیرق  ار  متام  گوس و  دز و  اه  ناج  رب  يا  هلعش 

یقرواپ

(. صیخلت اب   ) ص 252 ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

(. صیخلت اب   ) ص 292 كردم ، نامه   . 2

هحفص 56

مـسارم اروشاـع  زور  زا  هک  دوـب  يا  هزادـنا  هب  هعجاـف  قـمع  ناـج ، ياـپ  اـت  داـقتعا  فرـش و  زا  عاـفد  یهاوـخ و  ناـمرآ  یگدازآ و 
همادا ایند  رمع  تاظحل  نیـسپاو  ات  دراد و  همادا  نانچمه  دـش و  زاغآ  شزابکاپ  نارای  ترـضح و  نآ  رب  متام  کـشا و  يراوگوس و 

(: هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هدومرف  هب  هک  ارچ  .تشاد  دهاوخ 

هب ًاَدبَأ ; ُدَْربَت  َنِینِمْؤُْملا ال  ِبُوُلق  ِیف  ًهَرارَح  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  َّنِإ  »
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(1 «.) دش دهاوخن  شوماخ  زگره  هک  درک ، دهاوخ  داجیا  نانمؤم  لد  رد  یترارح  نیسح ، تداهش  نیقی 

: مینارذگ یم  زیزع  هدنناوخ  رظن  زا  تداهش ، زا  سپ  ار  ترضح  نآ  رب  يراوگوس  هیرگ و  زا  ییاه  هنومن  تمسق  نیا  رد 

تسیرگ وا  رب  نمشد  یّتح 

هبدن و هب  عورش  بنیز  هاگنآ  دندادرس و  هّجض  دایرف و  داتفا ، ادهش  رب  ناش  مشچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) يوبن مرح  نانز  هک  یماگنه 
: دز ادص  ینوزحم  يادص  اب  درک و  هلان 

وت رب  دنوادخ  دورد  دمحم ! يا  ایابَـس ; َُکتاَنب  ِءاضْعَْالاُعَّطَقُم َو  ِءامِّدلِاب ، ٌلَّمَُرم  ٌْنیَـسُح  اذه  ِءامَّسلا ، ُکِیلَم  َْکیَلَع  یّلَـص  هادَّمَُحم  او  »
«. دنا هدش  ریسا  هک  دنتسه  تنارتخد  مه ) نیا   ) هدش و هعطق  هعطق  شرکیپ  تسا و  هتشغآ  نوخ  هب  هک ) تسوت   ) نیسح نیا  .داب 

: تسا هدش  لقن  هک  اجنآ  ات  داد  رس  هبدن  تفگ و  نخس  ادهش ، رگید  شردارب و  تبیصم  رد  نانچمه  مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز 

هب ار  نمشد  تسود و  دنگوس ! ادخ  هب  قیِدَص ; ٍّوُدَع َو  َّلُک  ِهللاَو  ْتَْکبَأَف  »

یقرواپ

ح 13. ص 318 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم   . 1

هحفص 57

(1 «.) دروآ هیرگ 

دیزی هاگراب  رد  متام  گوس و 

بنیز و  مالـسلا ) هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  هنارگاـشفا  ياـه  هـبطخ  اـب  دـندرب ، ماـش  هفوـک و  هـب  ار  ناریـسا  ناوراـک  هـک  نآ  زا  سپ 
تمادن راهظا  زج  يا  هراچ  دیزی  يوما ، تفالخ  هاگتسد  ّدض  رب  هدش  داجیا  ّوج  اب  تشگرب و  ماش  رهش  عاضوا  مالسلا ،) اهیلع  ) يربک
نادناخ نانز  یّتح  هک  اجنآ  ات  دندرک ، اپرب  متام  ازع و  مسارم  ماش »  » رد ینیـسح  مرح  نانز  یطیارـش ، نانچ  رد  .تشادـن  ینکفارف  و 

(2) .تشاد همادا  زور  هس  ات  همانرب  نیا  دندومن و  تکرش  نآ  رد  زین  يوما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رسمه  يراوگوس  همانرب 

لقن مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 
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ترـضح نآ  يارب  ( 3 () بابر مان  هب   ) وا رـسمه  دیـسر ، تداهـش  هب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  هک  یماـگنه  : » دومرف هک  تسا  هدـش 
(4 «.) دندش یم  ادصمه  وا  اب  زین  شنامداخ  نانز و  درک و  یم  هیرگ  دوخ  درک ، اپرب  یمتام  سلجم 

( مالسلا امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  رضحم  رد  يراوگوس  مسارم 

دروـم رد  اـّما  ( 5 ،) تشذـگ نیا  زا  شیپ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  روضح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  يراوـگوس  مسارم  ییاـپرب 
زا ترضح  نآ  دندیـسر ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رـضحم  هب  هک  تیب  لها  يارعـش  زا  یخرب  هاگ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ترـضح 

نب نیسح  ياثر  رد  تساوخ  یم  نانآ 

یقرواپ

هدـمآ ییاه  توافت  اـب  تاریبعت  نیمه  زین  ص 81  ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  رد  صیخلت .) اـب  . ) 59 ص 58 -  ج 45 ، راونـالاراحب ،  . 1
.تسا

اُوماقَأَف مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا یَلَع  ُحُونَت  یِْکبَت َو  َّنُهَلَبْقَتْـسا  َّالِإ  ًهَأَْرما  َهَیِواـعُم  ِلآ  ْنِم  َْقبَت  ْمَلَف  َدـیِزَی  َراد  َْنلَخَد  یّتَح  َنْجَرَخَف   . ... 2
هدمآ رتحورشم  يا  هنوگ  هب  زین  ص 142  ج 45 ، راونـالاراحب ، رد  بلطم  نیمه  ص 353 ) ج 4 ، يربط ، خـیرات   ) .ًاثالَث َهَحانَْملا  ِْهیَلَع 

.تسا

رداـم هک  تسا  یبـلک » سیقلاءرما   » رتـخد باـبر  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  نارـسمه  زا  یکی  دـسیون : یم  دـیفم  خیـش  موحرم   . 3
(. ص 491 باب 5 ، مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  یناگدنز  خیرات  داشرا ،  ) .دشاب یم  مالسلا ) اهیلع  ) هنیکس ترضح 

(. ص 466 ج 1 ، یفاکلا ،  ) ...و ًامَتْأَم  ِْهیَلَع  ُهَِّیْبلَْکلا  ُُهتَأَْرما  ِتَماقَأ  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اَّمل   . 4

رد ترضح  نآ  رـضحم  رد  يدسا  تیمک  طّسوت  يراعـشا  ندورـس  مالـسلا ،) هیلع  ) رقاب ماما  رـضحم  رد  يرادازع  زا  رگید  هنومن   . 5
هیلع ) ماما .دش  هدینش  هدرپ  تشپ  زا  زین  یکزینک  هیرگ  يادص  دش و  يراج  شکشا  نآ ، ندینش  اب  ماما  هک  تسالبرک  نادیهش  ياثر 

سپ ( مالسلا
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(. ص 391-390 ج 36 ، راونالاراحب ،  ) .دندرک اعد  تیمک  ّقح  رد  نآ  زا 

هحفص 58

دیـس ياثر  رد  يراعـشا  ات  دـنتفرگ  یم  هزاـجا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما زا  نارعاـش  نآ  دوخ  هاـگ  دـنناوخب و  يراعـشا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
نآ دننیـشنب و  هدرپ  تشپ  دومرف : یم  شیوخ  هداوناخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  .دـنناوخب  مالـسلا ) هیلع  ) ءادهـشلا

.دش یم  اپ  رب  نادیهش  رالاس  يازع  يارب  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  صلاخ  ناتسود  زا  یلفحم  عقاو ، رد  دنونشب و  ار  راعشا 

.مینک یم  لقن  ار  رگید  يا  هنومن  کنیا  میا و  هدروآ  نیا  زا  شیپ  ار  فوفکم  نوراهوبا  ناتساد 

ماما هراب  رد  يا  هیثرم  ترـضح  نآ  روضح  رد  مدش و  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رـضحم  هب  دـیوگ : یم  بلاغ  نب  هّللادـبع 
اب هک  مدینـش  هدرپ  تشپ  زا  ار  ینز  يادـص  مدیـسر ، هیثرم  نآ  زا  ساّسح  تیب  کی  هب  هک  یماـگنه  .مدـناوخ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

(1 !«.) ناجردپ هاتبا ; ای  : » دز دایرف  هیرگ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  رضحم  رد  يراوگوس  مسارم 

هب ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  ماّیا  رد  نم  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا )) مهیلع  ) تیب لـها  فورعم  رعاـش   ) یعازُخ لـبعِد  زا 
هتسشن ترضح  نآ  درگ  زین  شنارای  هتسشن و  نیگهودناو  نوزحم  ترضح  نآ  مدید  .مدش  بایفرش  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رضحم 

!«. دنک یم  يرای  ار  ام  شنابز  تسد و  اب  هک  یسک  رب  نیرفآ  لبعد ! يا  يدمآ  شوخ  : » دومرف دید  ارم  هک  یماگنه  .دنا 

هیثرم ام  يارب  زورما  مراد  تسود  لبعد ! يا  دومرف : نم  هب  هاگنآ  .دناشن  شرانک  ارم  درک و  زاب  اج  نم  يارب  شیوخ  رانک  رد  سپس 
سپـس  ) .تسا هّیما  ینب  هژیو  هب  ام  نانمـشد  ینامداش  ماّیا  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  اـم  هودـنا  ياـهزور  ماـّیا  نیا  هکارچ  یناوخب ;

رد ار  یبلاطم  ( مالسلا هیلع  ) ماما
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صوصخ هب  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  تبیصم  رد  ندنایرگ  ندرک و  هیرگ  شاداپ 

یقرواپ

لها ترضح و  نآ  هیرگ  و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رضحم  رد  هرامعوبا  ییارـس  هیثرم  يارجام  ص 286 ; ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1
(. ص 282 نامه ،  ) .تسا يرگید  هنومن  زین  هناخ 

هحفص 59

(. درک نایب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  بئاصم 

زین نانآ  ات  دناشن ، هدرپ  تشپ  ار  شا  هداوناخ  دز و  شیوخ  يارسمرح  ام و  نایم  يا  هدرپ  تساخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هاگنآ 
ار يا  هیثرم  زین  يو  ناوخب و  ار  دوخ  راعـشا  دومرف  لبعد  هب  سپـس  ( 1) .دننک هیرگ  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  ناشّدج  تبیـصم  يارب 

: تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  دناوخ  شتیب  لها  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  متام  رد 

الَّدَُجم َْنیَسُْحلا  ِْتلِخ  َْول  ُمِطافَأ 

ِتاُرف ِّطَِشب  ًاناشْطَع  َتام  ْدَق  َو 

ُهَْدنِع ُمِطاف  َّدَْخلا  ِتْمَطََلل  ًاذِإ 

ِتانَجَْولا ِیف  ِْنیَْعلا  َْعمَد  ِْتیَرْجَأ  َو 

ِیبُْدنا ِْریَْخلا َو  َهَْنبا  اَی  یِمُوق  ُمِطافَأ 

ِتالَف ِضْرَِأب  تاوامَس  َموُُجن 

ُْهَنوُصَم ِروُصُْقلا  ِیف  دایِز  ُتاَنب 

ِتاِکتَْهنُم ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ٌهعِینَم ِنوُصُْحلا  ِیف  دایِز  ُلآ  َو 

ِتاوَلَْفلا ِیف  ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ُقِراش ِضْرَْالا  ِیف  َّرَذ  ام  ْمِهیِْکبَأَس 

ِتاوَلَّصِلل ِْریَْخلا  يِدانُم  يدان  َو 
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اُهبوُرُغ َناح  ٌسْمَش َو  ْتَعَلَط  اَم  َو 

ِتاوَدَْغلِاب ْمِهیْکبَأ َو  ِْلیَّللِاب  َو 

نآ رد  يروآ  رطاخ  هب  هدیسر  تداهـش  هب  تارف  ّطش  رانک  ماک  هنـشت  هک  ار  نیـسح  هدیطلغ  نوخ  كاخ و  هب  رکیپ  رگا  همطاف ! يا  »
يا همطاف  يا  يزاس  یم  ریزارـس  تراسخر  رب  ار  تنامـشچ  کشا  ینز و  یم  هچناپط  تا  هرهچ  هب  رکیپ ، نآ  رانک  همطاف  يا  ماگنه 

( مروآ رطاخ  هب  هک  یتقو  مشابن  نایرگ  ارچ   ) نزب هلان  کشخ  يارحص  نآ  رد  اه  نامسآ  ناگراتـس  رب  و  زیخرب ! مدرم ، نیرتهب  رتخد 
رد .تسا  هدش  هدیرد  ادخ  لوسر  نادناخ  میرح  یلو  دننامارد ; شیوخ  ياهرصق  رد  دایز  نارتخد 
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هک یلاح 

یقرواپ

هیلع ) ِْنیَـسُْحلا ُمِهِّدَـج  ِباـصُم  یلَع  اوُْـکبَِیل  ِْرتَّسلا  ِءارَو  ْنِم  ِِهْتَیب  َلـْهَأ  َسَلْجَأ  َو  ِهِمَرَح ، َْنَیب  اـنَْنَیب َو  ًاَْرتَـس  َبَرَـض  َو  َضَهَن ، ُهَّنِإ  َّمـُث   . 1
(. ص 257 ج 45 ، راونالاراحب ، (... ) مالسلا

هحفص 60

هک نامز  نآ  ات  يرآ ! .دننادرگرـس  نازوس  کشخ و  ياهارحـص  رد  ادخ  لوسر  نادنزرف  دـنا  هدوسآ  یمکحم  ياهژد  رد  دایز  لآ 
هب دنک و  یم  بورغ  عولط و  دیـشروخ  هک  یمادام  تسا و  دنلب  زامن  يارب  ینّذؤم  يادن  دـنک و  یم  یناشفا  وترپ  ملاع  رد  دیـشروخ 

(1 «.) میرگ یم  نانآ  رب  ناهاگ  حبص  ناهاگنابش و  ماگنه 

البرک يادهش  رازم  رانک  رد  يراوگوس 

رازم رانک  دندید ) یم  دعاسم  ار  طیارش  هک  اجنآ  ات   ) اه تبسانم  رد  هاگیب  هاگ و  نایعیش  هک  دیآ  یم  رب  خیرات  ياهزارف  زا  یخرب  زا 
ار نانآ  دـندش و  یم  نامداش  لمع  نیا  زا  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا دنتـشاد و  یم  اپرب  متام  گوس و  مسارم  ـالبرک  رد  ترـضح  نآ 

: هنومن ناونع  هب  .دندرک  یم  قیوشت 

زا یهورگ  نابعـش  همین  رد  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  : » دومرف نم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  دـیوگ : یم  يرـصب  داّـمح  نب  هّللادـبع 
ترـضح نآ  يارب  زین  ینانز  دـنیآ و  یم  مهدرگ  البرک  رد  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـمارازم  رب  طاـقن ، رگید  هفوک و  فارطا  نینکاـس 

یعمج دـننک و  یم  وگزاـب  ار  ـالبرک  ثداوح  رگید  یهورگ  دـناوخ و  یم  نآرق  یهورگ  ّتیعمج  نیا  زا  و  دـننک ، یم  يرگ  هحوـن 
«. دنناوخ یم  هیثرم  زین  یخرب  هدرک و  يرگ  یحون 

.ما هدید  دییامرف ، یم  ار  هچنآ  زا  یشخب  زین  نم  موش ، تیادف  متفگ :

ام يادهـش  يارب  دـنیآ و  یم  ام  يوس  هب  هک  داد  رارق  ار  یهورگ  مدرم  نایم  رد  هکار  يدـنوادخ  ساپـس  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
یم هیثرم 
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راک هدرک و  رابتعا  یب  ار  نانآ  مدرم ، رگید  و  ام ) ناتـسود  و   ) نادنواشیوخ زا  یهورگ  هک  داد  رارق  یناسک  ار  ام  نانمـشد  دنناوخ و 
نانآ

یقرواپ

(. راصتخا اب   ) ص 257 ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 61

(1) .دنرمش یم  دنسپان  تشز و  ار 

ینیسح ياروشاع  مّرحم و  ماّیا  رد  هژیو  هب  شیافواب  نارای  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يارب  يراوگوس  مسارم  هک : نیا  نخـس  هاتوک 
رد هلاس  همه  نوگانوگ  ياه  هویش  هب  ملاع ، ياج  همه  رد  نادیهش ، رالاس  هب  نادنمقالع  نایعیش و  هتشاد و  همادا  نونکات  هتشذگ ، زا 
رد شناراـی  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نیـسح  يزاـبناج  يراکادـف و  يروآداـی  نمـض  دننیـشن و  یم  متاـم  هـب  ترـضح  نآ  تبیـصم 

.دنزیر یم  کشا  زین  نانآ  ّتیمولظم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  هیرگ و  هفسلف  مجنپ :

حیضوت

دراو ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  بئاصم  رب  هیرگ  ازع و  سلاجم  ندومن  اپرب  هب  تبـسن  تاـیاور  رد  هک  يا  هیـصوت  دـیکأت و  نیقی ، هب 
هدشن دراو  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  سّدقم  دوجو  یّتح  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  زا  کی  چـیه  هب  تبـسن  تسا ، هدـش 

.دنا هداد  رارق  شرافس  دیکأت و  دروم  ار  نآ  همه  نیا  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  هک  تسا  هتفهن  يّرس  هلئسم  نیا  رد  ایوگ  .تسا 

دنا هدش  نآ  رکنم  هتـسناد و  زیمآ  قارغا  ار  نآ  يا  هّدع  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  سلاجم  نیا  میظع  ياه  باوث  هدـعو  رد  تایاور  نایب 
هیرگ دننام  یکچوک  لمع  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب ، هتشاد  بسانت  لمع  اب  دیاب  باوث  : » دنا هتفگ  هتـسناد و  تالُغ »  » ار نآ  أشنم  و 

.»!؟ دشاب هتشاد  میظع  شاداپ  ردقنیا  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  رب 

هک نیمه  دنا ، هدش  دقتعم  هدومیپ و  ار  طارفا  هبنج  نآ ، لباقم  هطقن  رد  مه  يا  هّدع 

یقرواپ

ْمِهِْریَغ ْنِم  ًاسان  ِهَفوُْکلا َو  یِحاَون  ْنِم  ُهَنُوتْأَی  ًاموَق  َّنَأ  ِینَغََلب   . 1
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: َُهل ُْتلُقَف  ِیثارَْملا ؟ ُلوُقَی  ِلئاق  ُبُدـْنَی َو  بِدان  ُّصُقَی َو  ٍّصاقَو  ُأَْرقَی  ءيِراق  َْنَیب  ْنَمَف  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا  ِیف  َکـِلذ  ُهَْنبُدـْنَی َو  ًءاـِسن  َو 
َلَعَج َو  اَنل ، ِیثْرَی  انُحَدْمَی َو  اْنَیلِإ َو  ْدـِفَی  ْنَم  ِساّنلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلَا  َلاقَف : .ُفِصَت  ام  َضَْعب  ُتْدِهَـش  ْدَـق  َكادـِف  ُْتلِعُج  ْمَعَن 

لماـک زا  لـقن  هب  ص 74  ج 98 ، راونـالاراحب ،  ) َنوُعَنْـصَی اَـم  َنوُـحِّبَُقی  ْمُهَنوُرِدـْهَی َو  ْمِهِْریَغ  ْوَأ  اـِنَتبارَق  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُنِعُْطی  ْنَـم  انَّوُدَـع 
(. ح 1 باب 108 ، ص 325 ، تارایزلا ،

هحفص 62

ورف داسف  هانگ و  قالتاب  رد  رگا  یّتح  تسا ، تاجن  لها  دشاب  یسگم  لاب  ردق  هب  دنچ  ره  دیرگب ، ( مالسلا هیلع  ) نیـسح ماما  رب  ناسنا 
! دوش یم  هتسش  یکشا  هرطق  اب  اه  یشک  قح  اه و  ملظ  اه ، تنایخ  اه ، ییوگ  غورد  همه  نانیا  هاگن  رد  .دشاب  هتفر 

راهظا هنوگ  نیا  .دـشاب  حیحـص  دـناوت  یمن  دـنا ، هدـش  عقاو  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  رد  هک  هاگدـید  ود  نیا  زا  کی  چـیه  ًاـّنئمطم 
حیحـص و لـیلحت  يراوگوس ، هداـعلا  قوف  ياـه  باوث  هدـعو  تاـیاور و  نیا  يارب  دنتـسناوتن  هک  دوش  یم  ناونع  یناـسک  زا  اـهرظن 

.دندنام زجاع  يرادازع  هفسلف  كرد  زا  عقاو  رد  دنهد و  هئارا  یعماج 

.میور یم  هلأسم  یقطنم  لیلحت  غارس  هب  سپس  مینک ، یم  نایب  ارذگ  تروص  هب  ار  اهنآ  دقن  تسردان و  ياه  لیلحت  تسخن 

هیرگ یتاذ  نسح   1

دیکأـت ّرـس  دـندش  یعّدـم  ناـسنا  ناور  حور و  شیـالاپ  رد  نآ  ریثأـت  هیرگ و  یناور  ینامـسج و  تبثم  راـثآ  هـب  هجوـت  اـب  يا  هّدـع 
ياه هناشن  زا  هیرگ  هلیـسو  هب  ّرثأت » راهظا   » اریز تسا ، هیرگ  یتاذ  نسح  رطاخ  هب  ازع  سلاجم  ییاپرب  هب  تبـسن  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا

رتمک هک  یصاخشا  .تسا  یمدآ  یفطاع  لداعت  یعیبط و 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شیوـخ  ینورد  ياـه  هدـقع  دـننک و  هیلخت  ار  شیوـخ  ياـه  یگدرـسفا  و  اـه ، مغ  هلیـسو  نیدـب  دـنناوت  یمن  دـننک و  یم  هیرگ 
زا اه  نز  : » دندقتعم ناسانـشناور  تهج  نیمه  هب  .دنتـسین  رادروخرب  یبوخ  یحور  یمـسج و  تمالـس  لداعتم و  ناور  زا  دنیاشگب ،
رد ار  نآ  رتمک  دـنزیر و  یم  نوریب  هیرگ »  » هلیـسو هب  ار  شیوخ  یحور  تالکـشم  رتدوز  ناـنآ  اریز  دـنراد ، يرتمک  هدـقع  اـهدرم 

هدقع زا  یشان  ياهراشف  هیرگ  دندقتعم  زین  و  ( 1 «.) دشاب یم  نانآ  تمالـس  زومر  زا  یکی  رما  نیا  دنراد و  یم  ناهنپ  شیوخ  نورد 
زا يرایسب  نامرد  دهاک و  یم  ار  ناسنا  نورد  رد  هتشابنا  ياه 

یقرواپ

ص 134. دینامب ، ناوج  لاس  هاجنپ  دص و   . 1

هحفص 63

بجوم ینارحب  طیارـش  رد  هک  تسا  یناـنیمطا  پاـپوس  هلزنم  هب  مشچ  کـشا  تقیقح  رد  .تسا  ناـسنا  ینورد  ياـه  جـنر  مـالآ و 
.ددرگ یم  یمدآ  حور  لداعت 

يراج ناگدید  زا  کشا  اهلاس  شدنزرف  يرود  يارب  مالسلا ) هیلع  ) بوقعی هک  دوب  هیرگ  یتاذ  نسُح  نیمه  رطاخ  هب  نانیا  هدیقع  هب 
یتخـس هب  نوعظم  نب  نامثع  شردقلا  لیلج  یباحـص  و  ( 1) میهاربا شدنزرف  گرم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تخاس و 

نینچمه ( 2) .تسیرگ

رب نتسیرگ  تهج  ار  هنیدم  ناوناب  دش و  نایرگ  هزمح  ترضح  شیومع  تداهش  رد  شنارای و  هباحص و  زا  یعمج  گرم  ماگنه  هب 
لیلد نیمه  هب  و  ( 3) .درک توعد  هزمح 

زور هنابش  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زادگناج  تلحر  رد  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  هک  دوب 

(5) .دوب نایرگ  زارد  نایلاس  شراوگرزب  ردپ  تداهش  رد  مالسلا ) امهیلع  ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  و  ( 4) تسیرگ یم 

، نآ یّبط  دیاوف  رگید  نآ و  لماکت  یّتح  ناسنا و  حور  شیالاپ  رد  هیرگ  تبثم  راثآ  دنچ  ره  نکل  و 
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رب نتسیرگ  يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  شرافـس  دیکأت و  همه  نیا  ّرـس  دناوت  یمن  زگره  یلیلحت  نینچ  یلو  تسین ، راکنا  لباق 
رد ار  یمالسا  تایاور  سک  ره  تسا ، گرزب  هابتشا  کی  لیلحت  نیا  .دشاب  نآ  ناوارف  ياه  باوث  هدعو  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

.تسا هدوب  راک  رد  يرگید  ّمهم  فده  دناد  یم  دناوخب ، هنیمز  نیا 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تعافش  هب  ندیسر  باوث و  كرد   2

یقرواپ

ص 262. ج 3 ، یفاک ، ح 1277 و  رئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص   . 1

ص 43. ج 6 ، دمحا ، دنسم  ص 91 و  ج 79 ، راونالاراحب ، ص 495 ;  ج 5 ، یفاک ،  . 2

ص 210. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 70 و  ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو   . 3

ص 155 و 175. ج 43 ، راونالاراحب ،  . 4

ص 284. ج 44 ، كردم ، نامه   . 5

هحفص 64

یم نانآ  رب  هدرک و  اپ  هب  ازع  سلاجم  ( مالـسلا مهیلع  ) راهطا هّمئا  تعافـش  هب  ندیـسر  باوث و  زا  هدافتـسا  يارب  مدرم  لیلحت  نیا  رد 
.دنیرگ

نآ سفن  رد  تحلصم  تمکح و  دوجو  عرف  یلمع ، يارب  باوث  ضرف  اریز  تسا ;  نشور  یبوخ  هب  زین  لیلحت  نیا  یتسـس  فعض و 
هفـسلف لاـبند  هب  اـم  ثحبم  نیا  رد  .تشاد  دـهاوخن  رب  رد  یباوث  دـشابن  لوـقعم  یتـمکح  تحلـصم و  ياراد  یلمع  اـت  .تسا  لـمع 

نیا رد  نآ ، للع  هن  تسا  مکح  تالولعم  فیدر  رد  هک  باوث  زا  نخـس  ًاعبط  .میتسه  لمع  نیا  تمکح  تحلـصم و  ینعی  يرادازع 
.درادن ییاج  هلحرم 

ار نانآ  درک و  کیرحت  باوث  لیـصحت  رطاخ  هب  طقف  ار  ناـسنا  اـه  نویلیم  تاـساسحا  خـیرات  لوط  رد  تسا  نکمم  اـیآ  هوـالع ، هب 
دناوت یم  هدعو  نیا  ایآ  دشابن ، روش  ّتبحم و  زا  لامالام  لد ، نوناک  دشابن و  راک  رد  یقشع  رگا  یتسار  دنایرگ ؟
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(1 (!؟ دزیگنارب ار  تاساسحا  فطاوع و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  زا  رّکشت   3

هراشا

ریظن .دـشاب  تّما  ناهانگ  هراّفک  ماما  دوش و  هدوشخب  تّما  ناـهانگ  اـت  درک  ادـف  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  لـیلحت  نیا  رد 
بیلص هب  نداد  نت  اب  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم دنیوگ  یم  دنراد و  ( مالـسلا هیلع  ) حیـسم ترـضح  هب  تبـسن  نایحیـسم  هک  یلطاب  داقتعا 

.درک راگتسر  ار  نانآ  دش و  دوخ  ناوریپ  ناهانگ  ندش  كاپ  ثعاب 

اب زین  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  دـندرک  تشادرب  نینچ  ِهَّمُْالا » ِهاِجن  َباب  اـی   » نوچ يریباـعت  هب  کـسمت  اـب  لـیلحت  نیا  نادـقتعم 
تّما ضوع  رد  .تسا  هدش  نانآ  تاجن  ببس  هجیتن  رد  تّما و  نارجاف  ناقساف و  ناهانگ  ندش  هدوشخب  بجوم  تداهش  زا  لابقتـسا 

اب

یقرواپ

.فیرحت لماوع  ثحب  مّود ، لصف  ج 1 ، هر ،) ) يرّهطم یضترم  دیهش  داتسا  ینیسح » هسامح   » هب دوش  هعجارم  رتشیب  عالّطا  يارب   . 1

هحفص 65

.دوش یم  يراگتسر  ّقحتسم  هدرک و  يرازگساپس  رّکشت و  ماما  زا  ازع  سلاجم  ییاپرب 

ماـما هک  دـننک  ناـمگ  يا  هّدـع  تسا  هدـش  بجوم  تسین و  راـگزاس  ینید  مّلـسم  یناـبم  لوصا و  زا  کـی  چـیه  اـب  زین  لـیلحت  نیا 
هیلع ) ماما رگید :  ریبعت  هب  .تسا  هدرک  همیب  یهلا  باذع  ربارب  رد  ار  ناراکهانگ  شنادنزرف ، دوخ و  تداهش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

.ددرگ طقاس  نانآ  زا  یهلا  فیلکت  عقاو  رد  دنشاب و  دازآ  یتیانج  هانگ و  ره  ماجنا  رد  نارگید  ات  دندش  هتشک  شنارای  و  مالسلا )

یهابت داسف و  رد  ردق  ره  دنک ، هیرگ  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  رب  سک  ره  دننک  نامگ  يا  هّدع  هک  تسا  هدـش  ببـس  رادـنپ  نیمه 
.دوب دهاوخ  تاجن  لها  هتفرگ و  رارق  ششخب  وفع و  دروم  دشابن ، دنبیاپ  نید  تاّیرورض  هب  تبسن  یّتح  دشاب و  روهطوغ 

یّتح هک  تسا  هدوب  ییاج  ات  طلغ  رادنپ  نیا  ذوفن 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


، هدوب هدولآ  ناهانگ  یب  نوخ  هب  ناشتـسد  دوب و  راوتـسا  یتلادـع  یب  ملظ و  ياه  هیاپ  رب  ناشتموکح  هک  يرگمتـس  راّبج و  نیطالس 
هیام ار  نآ  و  دننزب ، هنیـس  رـس و  هب  يرادازع  تاجتـسد  رد  هنهرباپ  دوخ  ای  دـننک و  اپ  هب  ازع  سلاجم  ترـضح  نآ  يرادازع  ماّیا  رد 

! دننادب دوخ  تاجن 

.دراد یطیارش  باتک و  باسح و  تعافش  یلو  دنک ، راکنا  ار  تعافش  دناوت  یمن  سک  چیه 

يرادازع هفسلف  رد  حیحص  لیلحت 

: دوش یم  هراشا  ناونع  راهچ  رد  يرادازع  هفسلف  عوضوم  رد  یقطنم  حیحص و  ياه  لیلحت  هب  تمسق  نیا  رد 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  بتکم  ظفح   1

هداعلا قوف  لماع  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يازع  سلاجم  نمشد ، تسود و  فارتعا  هب 

هحفص 66

ياقب موادـت و  نماض  ات  هتخومآ  دوخ  ناوریپ  هب  ار  نآ  ترـضح  نآ  هک  تسا  یمـسر  هار و  تسا و  مدرم  يرادـیب  يارب  يدـنمورین 
.دشاب مالسا 

مینک هظحـالم  هک  دوـش  یم  رت  نشور  هاـگنآ  نآ ، ظـفح  رب  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  دـیکأت  زمر  سلاـجم و  نیا  ییاـپرب  ّتیّمها 
نایـساّبع نایوما و  تموکح  نوگانوگ  ياهراشف  تحت  دندرب و  یم  رـس  هب  اوزنا  رد  تّدش  هب  تایاور  نیا  رودـص  رـصع  رد  نایعیش 

یّلک هب  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دنتـشادن و  یعامتجاو  یـسایس  تکرح  ّتیلاّعف و  نیرتکچوک  ماجنا  رب  تردق  هک  دندوب  راتفرگ  نانچ 
هب دنتفای و  يا  هزات  ماجسنا  لّکشت و  نآ ، هانپ  رد  داد و  تاجن  ار  نانآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يازع  سلاجم  یلو  دنوش  ضرقنم 

.دندنام یقاب  هدش و  رهاظ  یمالسا  هعماج  هنحص  رد  ریگمشچ  یتردق  تروص 

هیلع ) قداص ماما  .تسا  هدـش  ریبعت  مالـسلا ») مهیلع  ) تیب لها  رما  يایحا   » ناونع هب  تایاور  رد  سلاجم  نیا  ییاـپرب  لـیلد ، نیمه  هب 
: دندومرف سلاجم  هنوگ  نیا  دروم  رد  مالسلا )

َِسلاجَْملا َْکِلت  َّنِإ  »
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(1 !«.) دیرادب هدنز  ار  ام  بتکم  قیرط  نیا  زا  مراد ، تسود  ار  امش )  ) سلاجم هنوگ  نیا  انَْرمأ ; اُویْحَأَف  اهُّبِحُأ 

: دیامرف یم  یعماج  ریبعت  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  راذگناینب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

هب ( مالسلا مهیلع  ) راهطا هّمئا  يرادازع  مسارم  یسایس ، مسارم  نیا  تسا ، نیملـسم  نیب  تدحو  بجوم  هچنآ  هک  مینادب  دیاب  ام  همه  »
هّمئا نایعیش  هژیو  هب  نیملسم  ّتیّلم  ظفاح  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا هللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رورـس  نامولظم و  دّیـس  هژیو 

(2 «.) دشاب یم  مّلس  هّللا و  تاولص  مهیلع  رشع  ینثا 

دنراد فارتعا  رما  نیا  هب  مه  ناناملسم  ریغ  یّتح 

یقرواپ

ح 2. ص 392-391 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1

ص 173. ج 21 ، رون ، هفیحص  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  یسایس  یهلا  همان  ّتیصو   . 2

هحفص 67

مدع رطاخ  هب  مالسا ، هّیلّوا  نورق  رد  نایعیش  رامـش  ندوب  كدنا  هب  هراشا  نمـض  ناناملـسم » مالـسا و   » باتک رد  يوسنارف » فزوژ  »
: دسیون یم  یبلاج  لیلحت  رد  ناشلاوما  تراغ  لتق و  نانآ و  رب  نامکاح  متس  ملظ و  و  تموکح ، هب  نانآ  یسر  تسد 

مک نایعیش  هک  دش  ثعاب  رما  نیمه  دشاب و  ظوفحم  ناگناگیب  دنزگ  زا  ناشناج  ات  داد  هّیقت  روتـسد  ار  نانآ  هعیـش ، ناماما  زا  یکی  »
نایعیـش .دـیامن  تراغ  ار  ناشلاوما  دـشکب و  ار  نایعیـش  نآ  هطـساو  هب  ات  تفاین  يا  هناهب  نمـشد  راـب  نیا  دـننک و  ادـیپ  تردـق  مک 

رد یبلق  هّجوت  هفطاع و  نیا  .دـندرک  یم  هیرگ  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح بئاصم  رب  دـنداد و  لیکـشت  ار  يا  هنایفخم  لفاحم  سلاـجم و 
يرادازع ندرک  اـپرب  تفرـشیپ  نیا  لـماع  نیرتـگرزب  ...دـندرک  تفرـشیپ  دـش و  داـیز  مک  مـک  تفاـی و  ماکحتـسا  نایعیـش  ياـهلد 

کی ره  ...دنک  یم  توعد  هعیش  بهذم  يوس  هب  ار  نارگید  هک  دشاب  یم  ( مالسلا هیلع  ) نیسح
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مه نایعیـش  دوخ  هکلب  .دنوشب  هّجوتم  رگید  ناناملـسم  هک  نآ  یب  دنناوخ  یم  دوخ  بهذم  يوس  هب  ار  مدرم  تقیقح  رد  نایعیـش  زا 
(1 «.) دننک یم  بسک  يورخا  باوث  اهنت  دننک  یم  نامگ  دنتسین و  هّجوتم  دراد  دوجو  ناشیاهراک  نیا  رد  هک  يا  هدیاف  هب  دیاش ) )

: دیوگ یم  یمالسا » تسایس   » باتک رد  زین  یناملآ  خّروم  نیبرام » »

یم زیگنا  مغ  ياهدادیور  نآ  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ندش  دیهش  ببس  هب  ناناملسم  لماکت  مالسا و  تفرشیپ  اقب و  زمر  مدقتعم  نم  »
( مالسلا هیلع  ) نیـسح يرادازع  هطـساو  هب  نانآ  زاس  یگدنز  ياه  همانرب  يارجا  ناناملـسم و  هنالقاع  تسایـس  هک  مراد  نیقی  دشاب و 

(2 «.) تسا هدوب 

یقرواپ

، تحص یلع  همجرت  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیس  همّالع  مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسح  يرادازع  تداهـش و  هفـسلف  زا  لقن  هب   . 1
ص 92.

ص 109. مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسح  يرادازع  تداهش و  هفسلف   . 2

هحفص 68

اه هدوت  جیسب   2

يارب يروحم »  » ار ترـضح  نآ  هماـنرب  مالـسلا ،) هیلع  ) ینیـسح يرادازع  مسارم  يرازگرب  رب  دـیکأت  اـب  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا 
يوک ره  رد  بهذم  داژن و  تاقبط و  فالتخا  اب  ناسنا  اهنویلیم  شتداهـش  ماّیا  رد  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  .دنداد  رارق  مدرم  تدحو 

.دننک یم  عامتجا  ینیسح  قریب  درگ  هتساخاپب و  ترضح  نآ  يرادازع  هب  نزرب  و 

لها ناوریپ  تدـحو  لـماع  نیرتهب  کـش  نودـب  .تسا  عاـمتجا  تدـحو و  لـماع  هب  جاـتحم  شیوخ  ّتیقّفوم  اـقب و  يارب  یتّلم  ره 
نیمه دـنک ، عمج  روحم  کـی  لوح  ار  ینویلیم  ياـه  هدوت  دـناوت  یم  هنیزه  نیرتمک  تمحز و  نیرتمک  اـب  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب

نیرتمک اب  تصرف و  نیرتهاتوک  رد  دـناوتب  هک  دـشاب  رادروخرب  یتردـق  نینچ  زا  یتّلم  رگا  نیقی  هب  .تسا  ینیـسح  يرادازع  مسارم 
هدرک يروآدرگ  ار  شیوخ  قّرفتم  ياهورین  تاغیلبت ،
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.درادرب دوخ  تفرشیپ  هار  رس  زا  ار  یعنام  ره  دناوت  یم  دنک ، یهدنامزاس  و 

دـندروآ و لمع  هب  يریگولج  اهورین  یگدـنکارپ  زا  ینیـسح  سلاجم  هماـقا  هب  مدرم  بیغرت  اـب  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  عقاو  رد 
.دندروآ دوجو  هب  ار  یمیظع  تردق  اهنآ  نایم  رد  یگچراپکی  تدحو و  داجیا  اب  دندرک و  جیسب  ار  قّرفتم  ياه  هدوت 

ياـهزور هژیو  هب  رفـص  مّرحم و  هاـم  رد  یمالـسا  بـالقنا  دنمهوکـش  تضهن  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  ینویلیم  شوـجدوخ  تکرح 
هیلع ) نیسح ماما  ندادرارق  روحم  رب  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  دیکأت  ّرـس  تخادنا  یم  نایتوغاط  مادنا  رب  هزرل  هک  اروشاع  اعوسات و 

.دنک یم  رت  نشور  ار  مالسلا )

هّمئا دـیکأت  زار  مه  ام  دـیاش  میدوبن ، بالقنا  رد  سلاجم  نیا  رد  هدـش  هریخذ  ياه  يژرنا  نینچ  يزاسدازآ  دـهاش  اـم  رگا  اـسب  هچ 
.میدرک یم  كرد  رتمک  ار  سلاجم  نیا  هماقا  رب  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا

: دسیون یم  دوخ  رثا  رد  یناملآ » نیبرام  »

نونج و هب  ار  هعیش  يرادازع  هک  دش  بجوم  ام  ناسیون  خیرات  زا  یضعب  یعالّطا  یب  »

هحفص 69

روشرپ و هعیـش  دـننام  یمدرم  ماوقا ، للم و  نایم  رد  ام  .دـنا  هدز  تمهت  هعیـش  هب  هتفگ و  هفازگ  ناـنیا  یلو  دـنهد ;  تبـسن  یگناوید 
یبهذم ياه  تضهن  هداد و  ماجنا  ار  يا  هنالقاع  ياه  تسایس  ینیـسح  يرادازع  ندرک  اپب  هطـساو  هب  نایعیـش  اریز  میا ، هدیدن  هدنز 

(1 «.) دنا هدروآ  دوجوب  ار  یشخب  رمث 

: دیوگ یم  یناملآ  هدنسیون  نیمه 

(2 «.) دنک داجیا  ناناملسم  رد  یسایس  يرادیب  تسناوتن  ینیسح  يرادازع  دننام  زیچ  چیه  »

ماما ربق  مادـهنا  رب  نانآ  مادـقا  یّتح  نآ ، ندـناشک  یلیطعت  هب  تهج  رد  اهنآ  شالت  سلاجم و  نیا  هماقا  اب  مالـسا  نانمـشد  تفلاخم 
يرگید دهاش  دوخ  (، 3) ترضح نآ  ربق  ترایز  زا  ندش  عنام  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح
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.دنراد هتشاد و  تشحو  میظع  يورین  نیا  زا  هزادنا  هچ  ات  اه  تموکح  هک  تسا 

ندرک دراو  اب  هاگ  هک  ییاج  ات  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  تسا  هداتفا  سلاجم  نیا  ییاپرب  زا  نید  نانمشد  لد  رد  هک  یتشحو  هزورما 
لاـثما شیوخ ، هدـناشن  تسد  ياـهروتاتکید  نتخیگنارب  اـب  هاـگ  شیوـخ و  یلخاد  ناگتـسباو  قـیرط  زا  نایعیـش  رب  اوراـن  تاـماهّتا 

.دننک یم  هدرک و  شالت  ینیسح  رئاعش  ندرک  نک  هشیر  يارب  یسلاجم ، نینچ  نتخاس  اوتحم  یب  اب  هاگ  و  ناخاضر ،

ياه مایق  قشمرـس  هزادنا  هچ  ات  ییاروشاع  ياه  مایپ  سلاجم و  نیا  مینیب  یم  البرک  هثداح  زا  دعب  مالـسا  خـیرات  هب  ارذـگ  یهاگن  اب 
.تسا هدوب  نایتوغاط  ناشکندرگ و  لباقم  رد  دنوادخ  هار  نادهاجم 

یقرواپ

ص 109. نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیس  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  يرادازع  تداهش و  هفسلف  زا  لقن  هب   . 1

« یهلا بتاکم  ییادج  يارب  يا  هشقن   » مان اب  اکیرمآ  رد  یباتک  ًاریخا  هک  مینادب  تسا  بلاج  ص 44 . هینیسحلا ، هسایس  زا  لقن  هب   . 2
اکیرمآ يزکرم  تاعالّطا  نامزاس  قباس  نانواعم  زا  یکی  تنارب » لکیام   » رتکد اـب  یلّـصفم  يوگتفگ  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  رـشتنم 

.تسا هدش  هدید  كرادت  هعیش  بهذم  نایعیش و  هیلع  هک  دنک  یم  هراشا  ییاه  حرط  هب  وگتفگ  نیا  رد  يو  تسا ; هدش  ماجنا  ایس ) )
هجیتن نیا  هب  ام  : » تسا هدمآ  سیلگنا  یتاعالّطا  سیورـس  هدنیامن  ایـس و  نامزاس  تاماقم  يّرـس  تاسلج  هب  هراشا  اب  وگتفگ  نیا  رد 
لماوع هکلب  تسا ، هدوبن  بالقنا  نیا  اب  هلباقم  رد  هاش  هابتـشا  ياه  تسایـس  هجیتن  طقف  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هک  میدیـسر 

دص راهچ  رازه و  زا  گنهرف  نیا  هک  هدوب ; لیخد  تداهش  گنهرف  زا  هدافتسا  ...دننام  يرگید 
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جیورت گنهرف  نیا  مّرحم  ماّیا  رد  يرادازع  اب  هلاس  ره  هدمآ و  دوجوب  مالسلا )) هیلع  ) نیسح ماما   ) مالسا ربمایپ  هون  طّسوت  شیپ  لاس 
«. دبای یم  شرتسگ  و 

رازگرب ناحاّدـم و  نانارنخـس و  یخرب  زا  یلام  ياه  تیامح  اب  میتفرگ  میمـصت  ام  : » دـیوگ یم  گـنهرف  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  سپس 
يروهمج همانزور  «. ) مینک لزلزتم  تسـس و  ار  تداهـش  گنهرف  هعیـش و  ياه  ناـینب  دـیاقع و  مسارم ، هنوگ  نیا  یلـصا  ناگدـننک 

(. صیخلت اب  هرامش 7203 5/3/83 ص 16 ، یمالسا ،

ص 237-324. یهتنملا ، هّمتت  هب : دوش  عوجر   . 3

هحفص 70

یگدولآ اه و  يدـیلپ  يوق ، لماع  نیا  اـب  دـندرک و  یم  يرادرب  هرهب  يا  هتـسیاش  وحن  هب  نیملـسم  همه  سلاـجم  نیا  زا  رگا  یتسارب 
و دننک ؟ ادیپ  هطلس  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رب  دنتـسناوت  یم  نارگمتـس  ایآ  دندومن ، یم  يزاسکاپ  ار  شیوخ  طیحم  یعامتجا  ياه 

ياهروشک ياه  تورث  تراغ  يارب  نارگلواپچ  تسد  دنام ، یم  هدنز  هراومه  اروشاع  هسامح  مایپ و  سلاجم ، نیا  يایحا  اب  رگا  ایآ 
؟ دش یم  زارد  نانآ  يوس  هب  یمالسا 

( يریذپوگلا  ) ینید تیبرت  يزاسدوخ و   3

اب هک  یمدرم  سلاجم  نیا  رد  .تسا  سفن  هیکزت  تیبرت و  زکرم  یحور و  لّوحت  سلاجم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يازع  سلاـجم 
شیوخ و رادرک  لامعا و  قیبطت  هنیمز  عقاو  رد  دـنهد ، یم  رارق  وگلا  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ّتیمولظم  رب  هیرگ 

.دنزاس یم  مهارف  ترضح  نآ  یلمع  هریس  اب  ار  دوخ  ّتیخنس  یگنرمه و 

هاـنگ و كرت  رب  میمـصت  هتفاـی و  یقیمع  ینوـگرگد  سلاـجم ، نیا  رد  يداـیز  دارفا  هک  تسا  يردـق  هب  سلاـجم  نـیا  قـیمع  ریثأـت 
ار تاجن  هار  هدرک و  لصاح  هّبنت  سلاجم  نیا  رد  تکرش  اب  هک  یهارمگ  صاخشا  اسب  هچ  و  دنریگ ، یم  تیصعم 
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.دننک یم  ادیپ 

ناسنا شرورپ  دهم  سلاجم  نیا  .دزومآ  یم  قالخا  يوقت و  سرد  يراکادـف و  راثیا ، یگدازآ ، تّزع ، سرد  یمدآ  هب  سلاجم  نیا 
.تسا عاجش  رتسگ و  تلادع  بلط و  قح  ياه 

فراعم و اب  ار  ناـنآ  تسا و  هدوب  مدرم  ياـه  هدوت  يارب  سرد  ياـه  سـالک  هباـثم  هب  تاـسلج  نیا  خـیرات  لوط  رد  نیا ، رب  هفاـضا 
ياـه هاـگیاپ  نیرتّرثؤـم  زا  یکی  و  تـسا ، هدرک  یم  انــشآ  رگید  نوگاـنوگ  تاـعوضوم  ماـکحا و  لاـجر ، خــیرات ، ینید ، قیاـقح 

.تسا هدوب  قالخا  تیبرت  سوفن و  بیذهت  يزاسدوخ و 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یناملآ  نیبرام 

ناناملسم نایم  رد  يراوگوس ) سلاجم  ییاپرب   ) تلصخ شور و  نیا  هک  یمادام  »

هحفص 71

سرد رگیدمه  هب  هار  نیا  زا  تقیقح  رد  نایعیـش  ...دـنور  یمن  یـسک  تراسا  تحت  دـنهد و  یمن  يراوخ  هب  نت  زگره  دراد  دوجو 
(1 «.) دنهد یم  میلعت  تعاجش  يدرمناوج و 

رد تیبرت  لیـصحت و  هب  ار  همه  عقاو  رد  لفاحم  نیا  رد  تکرـش  هب  مدرم  قیوشت  و  باب ، نیا  ندوشگ  اب  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا 
.دندرک توعد  ینیسح  هاگشناد  نیا 

نانآ يرامش  هظحل  تاّیلمع و  ياهبش  رد  هژیو  هب  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  رد  دربن  ياه  ههبج  رد  یجیـسب  ناناوج  ناجیه  روش و 
.تس ینیسح ا  سلاجم  قیمعریثأت  رب  ینشور  هاوگ  تداهش ، هب  لین  راثیا و  يراکادف و  يارب 

.میا هتفرن  ههاریب  میمانب  يریذپوگلا » یّسأت و  سلاجم   » ار سلاجم  نیا  رگا  هک  تسا  نیا 

ُلِْزنَت َنیِحلاّصلا  ِرْکِذ  َدـْنِع  (» هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ثیدـح  حیـضوت  رد  ءاضیبلا » هّجحم   » باـتک رد  یناـشاک  ضیف  موحرم 
ياهوگلا یعامتجا و  طیحم  زا  ناسنا  يریذـپریثأت  هلئـسم  هب  هراشا  اب  دوش .» یم  لزان  یهلا  تمحر  ناحلاص  داـی  ماـگنه  هب  ُهَمْحَّرلا ;

هب تمحر  لوزن  ّتلع  نایب  رد  هتسیاش ،
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: دسیون یم  ناحلاص ، دای  ماگنه 

، ندش عقاو  ریثأت  تحت  اب  دریگب و  وگلا  اهنآ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  نانآ  یقالخا  ياه  ّتیحالص  حرط  ناحلاص و  رکذ  نوچ  »
(2 «.) دزاس مهارف  دوخ  يارب  ار  راگدرورپ  تمحر  زا  يرادروخرب  ّتیحالص و  هنیمز  دنک و  ادتقا  یّسأت و  اهنآ  هب 

هدرک تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هللا ) همحر  ) یـسوط خیـش  هفیاطلا  خیـش  و  هللا ) همحر  ) ینیلک مالـسالا  هقث 
: دنا

! رفعج يا  دومرف : نم  هب  مردپ  ینِم ; َماّیَأ  ینِِمب  َنِینِـس  َرْـشَع  ِیَنبُْدنَی  َبِداوَّنلا  اذَک  اذَک َو  یلام  ْنِم  ِْفقْوَأ  ُرَفْعَج  ای  یبأ : ِیل  َلاق  َلاق : »
سپ  ) ار ملام  زا  يرادقم 

یقرواپ

ص 109. يرادازع ، تداهش و  هفسلف  زا  لقن  هب   . 1

ص 17. ج 4 ، ءاضیبلا ، هّجحم   . 2

هحفص 72

(1 «.) هدب صاصتخا  ینم  رد  جح  ماّیا  رد  میارب  يراوگوس  سلجم  ییاپرب  يارب  متافو ) زا 

: تسا نینچ  شدافم  هک  دراد  ینایب  ( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  ّتیصو  نیا  هفسلف  تمکح و  نایب  رد  تراهط » باتک   » رد رهاوج  بحاص 

« یّسأت ءادتقا و   » هجیتن رد  نانآ و  یقالخا  لیاضف  تخانـش  ثعاب  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا يراوگوس  يرادازع و  سلاجم  ییاپرب  نوچ  »
.تسا بولطم  یلمع  هدیدنسپ و  یتکرح  نانآ  هرطاخ  تشادگرزب  مان و  يایحا  اذل  ( 2 «.) تسا ناگرزب  نآ  هب  مدرم 

رئاعش میظعت  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما تدهاجم  زا  لیلجت   4

; دوش یم  بوسحم  ناش  ّتیـصخش  ّتیعقوم و  تیاـعر  ناـنآ و  هب  مارتحا  میظعت و  عون  کـی  صاخـشا  گرم  رد  يراوگوس  ًاـساسا 
: دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ 

(3 !«.) درادن یتّزع  دشاب  هتشادن  يا  هدننک  هیرگ  هک  يا  هدرم  َُهل ; َزازْعِإ  ال  ِْهیَلَع ، َیِکاَوبال  ٌتِّیَم  »

تدهاجم مسر و  هار و  هدیقع و  زا  لیلجت  هدوب و  یهلا  رئاعـش  میظعت  زراب  قیداصم  زا  یهلا ، نادرم  گرم  رد  يراوگوس  ًاصوصخم 
لوسر ور ، نیا  زا  .دوش  یم  بوسحم  نانآ  شالت  و 
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ینب  » و لهـشا » ینب   » هلیبق يادهـش  ياه  هداوناخ  درک  هدهاشم  هک  یتقو  دـُحا  گنج  زا  تشگزاب  ماگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
: دومرف درادن ، يا  هدننک  هیرگ  هزمح  ترضح  شراوگرزب  يومع  یلو  دننک ، یم  هیرگ  دوخ  نادیهش  يارب  رفظ »

یقرواپ

ص 358. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 117 و  ج 5 ، یفاک ،  . 1

«. اِهب يدَتُْقِیل  َرْشَّنلا  ُّقِحَتْسَت  تافِص  اذ  ُبوُْدنَْملا  َناک  اِذا  َِکلذ  ُبابِْحتْسا  ُْهنِم  ُدافَتُْسی  ْدَق  َو  : » ص 366 ج 4 ، مالکلا ، رهاوج   . 2

ص 118. نیسحلا ، هاسأملا   . 3

هحفص 73

(1 !«.) درادن يا  هدننک  هیرگ  هزمح ، زورما  اّما  َمْوَْیلا ; َُهل  َیِکاَوبال  ُهَزْمَح  َّنِکل  »

میظع ّتیـصخش  هلیـسو  نیدب  دنتخادرپ و  يراوگوس  هب  هدرک و  عامتجا  هزمح  ترـضح  هناخ  رد  نخـس  نیا  ندینـش  اب  هنیدـم  نانز 
.تفرگ رارق  میرکت  لیلجت و  دروم  هزمح  ترضح 

تسخن تیلست  نتفگ  يارب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دسر ، یم  هنیدم  هب  هتوم  گنج  رد  راّیط  رفعج  تداهـش  ربخ  هک  هاگنآ  زین  و 
: دومرف دید ، يراوگوس  هیرگ و  لاح  رد  ار  گرزب  يوناب  نآ  و  دمآ ، مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هناخ  هب  سپس  تفر ، رفعج  هناخ  هب 

(2 !«.) دننک هیرگ  ناگدننک  هیرگ  دیاب  رفعج  نوچ  یتّیصخش  يارب  یتسار  هب  یِکاوَْبلا ; ِْکبَْتلَف  رَفْعَج  ِْلثِم  یلَع  »

هب ترـضح  نآ  نیرفن  رثا  رد  ماجنارـس  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  داـسف  یهاـبت و  هار  هک  یـسوم  موق  زا  یهورگ  دروـم  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  هتسنادن و  هیرگ  لیلجت و  قیال  ار  نانآ  دندیسر ، تکاله 

(3 !) نیمز لها )  ) هن دنتسیرگ و  نانآ  رب  نامسآ  لها )  ) هن َنیِرَظنُم ;) اُوناَک  اَمَو  ُضْرَْالاَو  ُءاَمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اَمَف  )

.تسا یشزرا  یب  تراقح و  یعون  نتشادن  ار  نارگید  هیرگ  تقایل  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 

هّمئا ياه  شرافس  رد  ور ، نیا  زا 
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امش زا  دنیرگب و  ناتگرم  رب  هک  دیشاب  تکرب  ریخ و  راثآ  أشنم  مدرم  نایم  رد  نانچ  دندومرف : یم  هک  مینیب  یم  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا
!. دننک لیلجت 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

یقرواپ

ص 275. ج 1 ، باعیتسا ،  . 1

ص 276. ج 22 ، راونالاراحب ،  . 2

هیآ 29. ناخد ،  . 3

هحفص 74

گرم رب  دیریمب  رگا  هک  دینک  ترشاعم  نانچنآ  مدرم  اب  مُْکَیلِإ ; اوُّنَح  ُْمتْـشِع  ْنِإ  ْمُْکیَلَع َو  اْوََکب  اهَعَم  ْمُّتِم  نِإ  ًهََطلاُخم  َساّنلا  اوُِطلاخ  »
(1 «.) دنزروب قشع  امش  هب  دینامب  هدنز  رگا  دنزیرب و  کشا  امش 

دوب تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  دوخ  هک  يریظن  یب  زاتمم و  ّتیصخش  نآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  هماقا  نیاربانب ،
تسا یهلا  رئاعـش  میظعت  نشور  قیداصم  زا  مامه ، ماما  نآ  خماش  ماقم  زا  لیلجت  رب  هوالع  تسا ، موصعم  ناماما  یهلا و  يایلوا  زا  و 

: هک

(2) .تساهلد ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد ، گرزب  ار  یهلارئاعش  سک  ره  ِبُولُْقلا ;) يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  (َو 

، دوش یم  هدنز  اجنآ  رد  یهلا  رکذ  دای و  نوچ  اهنت  دنتـسین ، شیب  یناکم  هک  نیا  اب  هورم  افـص و  هک  نآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ 
؟ تسا هدرمش  یهلا  رئاعش  زا 

(3) .تسادخ ياه ) هناشن  و   ) رئاعش زا  هورم  افص و  ِهللا ;) ِِرئاعَش  ْنِم  َهَوْرَْملا  افَّصلا َو  َّنِإ  )

و مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  مامت  اب  درک و  هلماعم  دـنوادخ  اب  اجکی  ار  شیوخ  یتسه  ماـمت  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  نیقی ، هب 
ییاپرب تسا و  یهلا  رئاعـش  نیرت  میظع  زا  تشذـگ ، ادـخ  هار  رد  شزیچ  همه  زا  هناصلخم  داهن و  مدـق  قشع  هاـگنابرق  رد  نادـنزرف 

.دوش یم  بوسحم  یهلا  رئاعش  نیرتگرزب  زا  یکی  میظعت  ترضح ، نآ  يارب  ازع  سلاجم 

يرادازع ياه  هویش  مشش :

حیضوت

یقرواپ
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هملک 10. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 1

 . 2
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هیآ 32. جح ،

هیآ 158. هرقب ،  . 3

هحفص 75

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  رب  يراوگوس  يرادازع و  لصا  تشذگ ، مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  هتشذگ  ياه  لصف  رد  هک  هنوگ  نامه 
هیلع ) یلع نب  نیـسح  ناگدازآ  رورـس  هب  نادـنمقالع  نایعیـش و  .تسا  هدوب  نید  يایلوا  دـیکأت  شرافـس و  دروم  شیاـفواب  ناراـی  و 

.دنا هدوبن  لفاغ  ترضح  نآ  يارب  يرادازع  يراوگوس و  زا  خیرات ، لوط  رد  زین  ( مالسلا

هژیو هب  مّرحم و  تسخن  ههد  رد  لقاّدـح  دـنراد ، روضح  البرک  يارجام  هب  هاـگآ  ناناملـسم  هک  ناـهج  زا  يا  هطقن  ره  رد  زین  زورما 
.دننک یم  تدارا  زاربا  دوخ ، ناوت  هزادنا  هب  دندنویپ و  یم  ینیسح  نارادازع  لیخ  هب  اروشاع  اعوسات و  ياهزور 

.میوش یم  روآدای  هدرشف  روط  هب  ار  يرادازع  بولطم  ياه  هویش  تمسق  نیا  رد 

ندرک هیرگ   1

نیگهودـنا يزیزع  قارف  مغ  رد  یناسنا  ره  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  نتخیر  کشا  يراوگوس ، يرادازع و  رد  لومعم  ياه  هویـش  زا 
.دزیر یم  کشا  دوش و  یم 

تسیرگ وا  گرم  رد  ترضح  نآ  تفر ، ایند  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا  هک  یماگنه  میناوخ  یم  تایاور  رد 
: دومرف دندیسرپ ، ار  هیرگ  ببس  ترضح  نآ  زا  هناضرتعم  باحصا  زا  یخرب  هک  یماگنه  و 

بجوم هک  ینخـس  نابز  رب  یلو  دیآ ، یم  درد  هب  بلق  دیرگ و  یم  مشچ  َّبَّرلا ; ُطِخُْـسی  ام  ُلوُقَن  َو ال  ُْبلَْقلا ، ُعَجُوی  َو  ُْنیَْعلا ، ُعَمْدَت  »
(1 «.) میزاس یمن  يراج  دوش ، ادخ  مشخ 

یتّدم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تفر ، ایند  زا  نوعظم » نب  نامثع   » ردـقلا لیلج  یباحـص  هک  یتقو  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 
یبا نب  رفعج  تداهش  رد  و  ( 2) .درک هیرگ  وا  رب  ینالوط 

یقرواپ

ص 91. ج 79 ، راونالاراحب ،  . 1

.كردم نامه   . 2

هحفص 76

نب دیز  بلاط و 
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(1) .تسیرگ رایسب  زین  هثراح 

هدش لقن  دندرک و  هبدن  هیرگ و  تّدش  هب  ناناملسم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  میناوخ  یم  خیرات  رد  نینچمه 
رد یلو  دنتسیرگ ;  وا  رب  رایسب  دندش و  رادغاد  ترـضح  نآ  گرم  رد  گرزب ، کچوک و  درک ، تلحر  ربمایپ  هک  یماگنه  : » تسا

شیازفا و هتسویپ  وا  نزح  .دوبن  رتشیب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  زا  شهودنا  نزح و  سک  چیه  نادنواشیوخ ، مدرم و  همه  نایم 
(2 «.) تفای یم  تّدش  وا  هیرگ 

.تسا هتفرگ  رارق  زین  شرافس  دروم  تسا و  يرادازع  لومعم  ياه  هویش  زا  زین  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  بئاصم  رب  ندرک  هیرگ 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

(3 «.) دننک هیرگ  ناگدننک ، هیرگ  دیاب  نیسح  دننامه  رب  َنوُکاْبلا ; ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف  »

.تسا هدمآ  هتشذگ  ياه  لصف  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ناوارف  دراد ، مالسلا ) هیلع  ) هّللادبع یبا  رب  هیرگ  هب  بیغرت  هک  یتایاور 

.دشاب یم  نارگمتسو  ناملاظ  اب  زیتس  گنج و  مالعا  عقاو  رد  و  درادن ، یصخش  هبنج  اه  هیرگ  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  هّتبلا 

یکابت  2

یقرواپ

ص 104. كردم ، نامه   . 1

ِءاـبَْرقَْالا َو ِباحْـصَْالا َو  ِضْرَْـالا َو  ِلـْهَأ  ِیف  ْنُکَی  ْمـَل  ...ُءاـُکْبلا َو  ِهـْیَلَع  َُرثَـک  ُرِیبَْـکلا َو  ُریِغَّصلا َو  ُهـَل  َعُِـجْتفا  ِهللا  ُلوُـسَر  َِضُبق  اََّمل   . 2
ُّدَتْـشَی اهُءاُکب  ُدـیِزَی َو  ُدَّدَـجَتَی َو  اُهنْزُح  َناک  )َو  مالـسلا اهیلع  ) ارْهَّزلا َهَمِطاف  ِیتالْوَم  ْنِم  ًاباِحْتنا  ًءاُکب َو  ُمَظْعَأ  ًاـنْزُح َو  ُّدَـشَأ  ِباـبْحَْالا ،

(. ص 175 ج 43 ، راونالاراحب ، )

ص 394. ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو   . 3

هحفص 77

يا هراپ  ببـس  هب  نادـنمقالع  زا  یخرب  تسا  نکمم  هاگ  هک  ارچ  دریگب ، هیرگ  تلاح  دوخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یکابت » »
رد تکرش  مدع  ببس  دیابن  نیا  یلو  دوشن ، يراج  ناشنامشچ  زا  کشا  طیارش ، زا 
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لیخ هب  نتفرگ ، دوخ  هب  هیرگ  هودنا و  مغ و  تلاح  و  یکابت »  » اب ناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  ددرگ ، ینیسح  سلاجم  لفاحم و 
هک ارچ  تسا ، ناملاظ  اب  هزرابم  يزیتس و  ملظ  هناـشن  زین  راـک  نیا  رد  دـش ، رادروخرب  زین  نآ  يونعم  شاداـپ  زا  تسویپ و  نارادازع 

.دوبن نیا  زج  يزیچ  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  فده 

.تشذگ نیا  زا  شیپ  زین  یکابت »  » تلیضف تیاور 

ندرک نت  رب  یکشم  سابل   3

متام و تمالع  ار ، سابل  گنر  نیا  دـننک و  یم  نت  رب  هایـس  سابل  نازیزع ، گرم  مغ  رد  هک  تسا  نآ  مدرم  ناـیم  لومعم  موسرم و 
تداهش زورلاس  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ابع ، لآ  سماخ  يارب  يرادازع  بولطم  ياه  هویش  اه و  هار  زا  یکی  نیاربانب ، .دنناد  یم  ازع 

.تسا مّرحم  ماّیا  ای  ترضح  نآ 

نـشخ هایـس و  ياه  سابل  یمـشاه  ینب  نانز  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  هک  یماگنه  میناوخ : یم  خـیرات  رد 
(1) .دندیشوپ

ترـضح و  مالـسلا ) هـیلع  ) داّجــس ماـما  ياـه  يرگاـشفا  اـه و  هباـطخ  رثا  رب   ) هـک یماـگنه  تـسا : هدـمآ  زین  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
نت رب  هایـس  سابل  یـشرق  یمـشاه و  ناـنز  دـننک ، يرادازع  قشمد  رد  داد  هزاـجا  یمـشاه  نادـناخ  هب  دـیزی  مالـسلا )) اـهیلع  ) بنیز

(2) .دندرک يرادازع  البرک  يادهش  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يارب  زور  تفه  تّدم  هب  دندیشوپ و 

یقرواپ

(. ص 188 ج 45 ، راونالاراحب ،  ) َحُوسُْملا َداوَّسلا َو  ِمِشاه  ِیَنب  ُءاِسن  َسَِبل  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اَّمل   . 1

، لئاسولا كردتسم   ) ماّیَأ ُهَْعبَس  َلُِقن  ام  یلَع  ُهُوبَدَن  َو  مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا یَلَع  ُداوَّسلا  ِتَِسَبل  َّالِإ َو  ٌهَّیِـشَُرق  ٌهَّیَمِـشاه َو ال  َْقبَت  ْمَلَف   . 2
(. ص 327 ج 3 ،

تهارک هب  تایاور  ساسا  رب  اهقف  دنچ  ره  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
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دیاـش درادـن و  یتهارک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  يازع  يارب  نآ  ندیـشوپ  یلو  دـنا ، هداد  اوتف  زاـمن  رد  صوصخ  هب  هایـس  ساـبل 
.دراد هبلغ  نآ  رب  رئاعش  میظعت  هبنج  اریز  دشاب ، هتشاد  زین  ناحجر 

هحفص 78

يراوگوس سلاجم  لیکشت   4

; تسازع هماـقا  لوـمعم  ياـه  هویـش  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا  يارب  يرادازع  لـفاحم  يراوـگوس و  سلاـجم  لیکـشت 
دنوش و یم  هاگآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق  دنمشزرا  یلاع و  فادها  زا  یسلاجم ، نینچ  ییاپرب  اب  ینیسح  بتکم  هب  نادنمقالع 

مدرم ياه  هدوت  یهاگآ  يرادـیب و  يارب  یّمهم  هلیـسو  هراومه  سلاجم  نیا  دـنزیر و  یم  کشا  شنارایو  ترـضح  نآ  بئاـصم  رب 
.تسا هدوب 

فراعم نوماریپ   ) رگیدـکی اب  دـیهد و  یم  سلجم  لیکـشت  ایآ  دومرف : لیـضف »  » مان هب  شنارای  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
؟ دینک یم  وگتفگ  مالسلا )) مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  ینید و 

.يرآ داد : خساپ  لیضف 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

هگن هدـنز  ار  ام  بتکم  .مراد  یم  تسود  ار  یـسلاجم  نینچ  انَْرمَأ ; اـیْحَأ  ْنَم  ُهللا  َمِحَرَف  اـنَْرمَأ ، اُویْحَأَـف  اـهُّبِحُأ ، َِسلاـجَمْلا  َکـِْلت  َّنِإ  »
«. دنک ایحا  ار  ام  بتکم  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دیراد ;

شناگدـید زا  کشا  دوش و  يداـی  اـم  زا  وا  دزن  اـی  دروآداـی و  ار  اـم  بئاـصم )  ) هک سک  ره  : » داد همادا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما سپس 
(1 «.) دزرمایب ار  شناهانگ  دنوادخ  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  ددرگ ، ریزارس 

یقرواپ

(. دش هتفگ  نخس  نیا  زا  شیپ  ناماما ، زا  یخرب  يوس  زا  ینیسح  يازع  لیکشت  نوماریپ  . ) ص 392 ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1

هحفص 79

ییارس هحون   5

ببـس دـشاب و  یم  شنارای  )و  مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  بئاـصم  رد  ینعمرپ  كاـنزوس و  راعـشا  ندـناوخ  تروص  هب  ییارـس  هحون 
.تسا يرادازع  رد  موسرم  لومعم و  يا  هویـش  تسا ، اروشاع  تارطاخ  ثداوح و  نییبت  نیملـسم و  فطاوعو  تاـساسحا  کـیرحت 

.دراد مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا رصع  رد  هشیر  هویش ، نیا 
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ثداوح نایب  ییارس و  هحون  راعـشا و  ندورـس  هب  ار  نانآ  ناناوخ ، هیثرم  نایارـس و  هحون  قیوشت  اب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما 
ینب عیاجف  البرک و 
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(1) .دندرک یم  رکذ  یلامعا  نینچ  يارب  ار  یناوارف  شاداپ  هدرک و  بیغرت  هّیما 

رد ار  يراعشا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زین  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
(2) .دندورس ترضح  نآ  ياثر 

.دنا هدرک  لقن  شراوگرزب  ردپ  قارف  رد  مالسلا ) اهیلع  ) هّیضرم يارهز  زا  ار  يراعشا  زین  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب 

هب باطخ  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دندرپس ، كاخ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  دـسیون : یم  يروباشین » مکاح  »
: دومرف سنَا » »

.»؟ دیزیرب كاخ  ادخ  لوسر  ندب  رب  هک  داد  تیاضر  ناتبلق  ایآ  سنا  يا  ِهللا ; ِلوُسَر  یلَع  َبارُّتلا  اُوثْحَت  ْنَأ  ْمُکُسُْفنَأ  َْتباطَأ  ُسَنَأ  ای  »

: داد همادا  سپس 

ُهاعَد ًّابَر  َباجَأ  ُهاَتبَأ  ای 

ُهانْدَأ ام  ِهِّبَر  ْنِم  ُهاَتبَأ  ای 

ُهاوْأَم ِسْوَدْرِْفلا  ُهَّنَج  ُهاَتبَأ  ای 

ُهاْعنَأ َلِیئَْربِج  یلِإ  ُهاَتبَأ  ای 

یقرواپ

.تسا هدش  هراشا  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  زا  یخرب  هب  هتشذگ  ياه  لصف  رد   . 1

ص 106. ص 523 و 547 و ج 79 ، ج 22 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر   . 2

هحفص 80

.يدش قحلم ) و   ) کیدزن شیوخ  راگدرورپ  هب  هک  نآ  يا  ناج  ردپ  يدرک ; تباجا  ار  شراگدرورپ  توعد  هک  نآ  يا  ناج  ردپ  »

(1 «.) مهد یم  ربخ  لیئربج  هب  ار  وت  تلحر  ناجردپ ! داب ; تیاج  نیرب  تشهب  ناجردپ !

هودـنا نزح و  اـب  درک و  ییارـس  هحوـن  شیومعرـسپ ، گرم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  رـضحم  رد  هملـس » ّما   » نینچمه
(2) .دناوخ ار  يراعشا 

تّدم هب  هک  نآ  يارب  نک  فقو  ار  ملام  زا  يرادقم  هک  درک  شرافس  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
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(3) .دننک ییارس  هحون  میارب  انم »  » رد نایارس  هحون  زا  یعمج  لاس  هد 

ندز هنیس  رس و  هب   6

.تسا یعیبط  يداع و  يرما  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  بئاصم  نوچمه  یگرزب  تبیصم  ازع و  رد  ندز  هنیس  رس و  هب 
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ياهراک زا  تسا  مزال  دـنچ  ره  .دـننز  یم  هنیـس  رـس و  هب  شیوخ  نازیزع  نیرتزیزع  گرم  رد  مدرم  تسا  فراعتم  هک  هنوگ  ناـمه 
.دوش زیهرپ  تسردان  نهوم و 

يالقع دیاب  دراد و  ینیسح  مسارم  تمظع  هوکش و  رد  یفنم  رثا  هک  دننز  یم  يا  هدننز  ياهراک  هب  تسد  ماوع  زا  یضعب  هنافّـسأتم 
.دنراد زاب  هدننز  لامعا  هنوگ  نیا  زا  بوخ  نابز  اب  ار  اهنآ  موق 

تمس هب  ماش  زا  ار  یمشاه  نادناخ  نادنزرف  نانز و  هک  یماگنه  تسا  هدش  لقن 

یقرواپ

حیحص ر رد  توافت  یکدنا  اب  راعشا ، تالمج و  ارجام ، نیمه  ص 382 . ج 1 ، مکاح ، كردتسم   . 1

.تسا هدمآ  ثیدح 30  هتافو ، یبنلا و  ضرم  باب  يزاغملا ، باتک  يراخب ،

ح 2. ص 89 ، ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو   . 2

ص 88. كردم ، نامه   . 3

هحفص 81

.دوش البرک  نادیهـش  اب  يرادـید  دـیدجت  ات  دربب ، البرک  هب  ار  اهنآ  دنتـساوخ  هلفاق  يامنهار  زا  هار  ناـیم  رد  دـنداد ; تکرح  هنیدـم 
ربـق تراـیز  يارب  مشاـه  ینب  زا  یعمج  يراـصنا و  هّللادـبع  نبرباـج  هک  دـندرک  هدـهاشم  دندیـسر ، نیمزرـس  نآ  هـب  هـک  یماـگنه 

رـس و رب  هیرگ و  هودنا ، اب  هارمه  ناشرادید  دندرک ، تاقالم  رگیدکی  اب  یتقو  هلفاق  ود  نیا  .دنا  هدمآ  البرک  هب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح
(1) .دندرک اپرب  نیمزرس  نآ  رد  زوسناج  یمتام  بیترت  نیا  هب  دوب و  ندز  تروص 

 ; تسا هدشن  تفای  یبلطم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بئاصم  رب  ندز  هنیس  هرابرد  میدرک  وجتسج  ام  هک  اجنآ  ات  تایاور  رد  دنچ  ره 
.دوش یم  زین  ینز  هنیس  لماش  ًارهاظ  مطل »  » هب ریبعت  یلو 

راک بسک و  یلیطعت   7

كرت اب  طابترا  رد  .تساهرازاب  ندرک  لیطعتو  راک  بسک و  زا  ندیشک  تسد  ندوب ، رادازع  یگدز و  متام  نشور  ياهدومن  زا 
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.تسا هدش  دراو  زین  یتیاور  اروشاع  زور  رد  يویند  ششوک  شالت و 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

، ِِهئاُکب ِِهنْزُح َو  ِِهتَبیِـصُم َو  َمْوَی  اروُشاع  ُمْوَی  َناک  ْنَم  ِهَرِخْالا َو  اْینُّدلا َو  َِجئاوَح  َُهل  ُهللا  یَـضَق  اروُشاع  َمْوَی  ِهِِجئاوَح  ِیف  َیْعَّسلا  َكَرَت  ْنَم  »
دنوادـخ دزاس ، اـهر  ار  يویند  شـشوک  شـالت و  اروشاـع  زور  رد  سک  ره  ِهِروُرُـس ; ِهِحَرَف َو  َمْوَی  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  َّلَـج  َّزَع َو  ُهللا  َلَـعَج 

ار وا  ترخآ  ایند و  جیاوح 

یقرواپ

هیلع ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِهَرایِِزل  اوُدَرَو  ْدَـق  ِهللا ;  ُلوُسَر  ِلآ  ْنِم  الُجَر  َمِشاه َو  ِیَنب  ْنِم  ًهَعامَج  يِراصنَْالا َو  ِهللاِدـْبَع  َْنب  َِرباج  اوُدَـجَوَف   . ... 1
(. ص 146 ج 45 ، راونالاراحب ،  ) ِدابْکَِْالل َهَحِْرقُْملا  َمَتْأَْملا  اُوماقَأ  َو  ِمْطَّللا ، ِنْزُْحلا َو  ِءاُکْبلِاب َو  اْوَقالَت  َو  دِحاو ، ْتقَو  ِیف  اْوَفاوَف  مالسلا ،)

هحفص 82

يداش و زور  يو  يارب  ار  تمایق  زور  دنوادخ  دهد ، رارق  هیرگ  هودنا و  تبیصم و  زور  ار  اروشاع  زور  هک  سک  ره  دنک و  هدروآرب 
(1 «.) داد دهاوخ  رارق  رورس 

مزال تارّکذت 

یلو دوش ، یم  تعیرش  ياقب  ینیسح و  بتکم  يایحا  ببس  تسا و  تابُرق  لضفا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ابع لآ  سماخ  يرادازع  دنچ  ره 
.دنزاسن هدولآ  دنسپان  هدننز و  نهوم و  روما  اب  ار  دنمشزرا  لمع  نیا  تسا  مزال  نینمؤم  رب 

نز طالتخا  زا  دنزرو و  بانتجا  هنوگولغ  زیمآرفک و  ای  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نأش  زا  رود  کبس و  بسانمان و  راعشا  ندورـس  زا 
تسا و ناهج  رد  هعیـش  نهو  بجوم  هک  یتاکرح  ندز و  همق  زا  دـنیامن و  زیهرپ  اه  هتـسد  سلاـجم و  لـفاحم و  لیکـشت  رد  درم  و 

حیحص يرادازع  بادآ  مرتحم  نانارنخس  دننک و  يرود  دنک ، یم  دراو  ندب  رب  نایز  ررض و  دهد و  یم  نمشد  تسد  هب  هناهب 
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دیاقع جیورت  )و  مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  مایق  فادها  نییبت  تهج  رد  زین  دوخ  دـنیامن و  دزـشوگ  ناحاّدـم  نینمؤم و  هب  ار 
لها بئاـصم  رکذ  رد  دـننک و  شـالت  يراکادـف  راـثیا و  هنـسح و  قـالخا  یمالــسا و  لیــصا  تاداـقتعا  تیوـقت  يدّـمحم و  باـن 

راگزاس مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يدنلبرـس  تّزع و  اب  هک  يروما  نایب  زا  دننک و  هدافتـسا  ربتعم  عبانم  زا  طقف  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب
ناهاگآ ناحلاص و  دنراپـسن و  نادان  ای  ماندـب ، دارفا  تسد  هب  ار  ترـضح  نآ  سلاجم  ینادرگ  هنحـص  دـنزرو و  يراددوخ  تسین ،

.دنریگ تسد  هب  ار  سلاجم  مامز 

هک يا  هویش  اب  دنیامن و  ظفح  ار  شیوخ  تناتم  راقو و  نأش و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  سلاجم  رد  تکرش  نمض  زین  مرتحم  ناوناب 
رما نیا  هدرکان  يادخو  دننک  تکرش  يرادازع  لفاحم  سلاجم و  رد  تسا ، ینیـسح  بتکم  هب  دنمقالع  ناملـسم و  نز  کی  بسانم 

ّمهم

یقرواپ

ص 284. ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 83

.دراد ینیگنس  رایسب  ّتیلوئسم  هک  دنزاسن  هدولآ  هانگ  هب  دنسپان ، تاکرح  تسردان و  ششوپ  اب  ار  ینید 

اعوسات و مّرحم و  ماّیا  ًاصوصخم  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  سلاجم  دنتـسه  یـسلاجم  نینچ  یلـصا  ياـه  هیامرـس  هک  زیزع  ناـناوج 
رد دـنیازفیب و  شیوخ  ینید  يونعم و  ياه  یهاگآ  رب  هناهاگآ ، رت و  هدرتسگ  روضح  اـب  دنرامـشب و  تمینغ  ار  ینیـسح  ياروشاـع 

.دنیامن ششوک  یهلا  نادیواج  هسامح  نیا  اب  نارگید  نتخاسانشآ  ینیسح و  بتکم  جیورت  تهج 

مرتحم ناحاّدم  یبهذم و  ياه  تئیه  هب  هّلظ  ّدم  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  هناگ  هدراهچ  ياه  هیصوت 

هیلع ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  دّیـس و  يراوگوس  ماّیا  ییاپرب  يرمق و  مارحلا 1426  مّرحم  هاـم  لولح  هناتـسآ  رد 
شیامه  » ناونع تحت  یشیامه  مالسلا ،)
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نمـض هّلظ ) ّدم  ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  شیامه  نیا  رد  هک  دش  رازگرب  مق  سّدـقم  رهـش  رد  ناییاروشاع » میظع 
رد هک  دندرک  هئارا  یبهذـم  ياه  تئیه  زیزع و  ناحاّدـم  يارب  ار  يا  هّدام  هدراهچ  همانرب  اروشاع ، هثداح  میظع  داعبا  نتخاس  نشور 

یبهذم ياه  تئیه  صلخم و  ناحاّدم  نادنمشیدنا ، ناملاع و  هّجوت  دروم  تشاد و  يا  هدرتسگ  ساکعنا  اه  هناسر  یبهذم و  لفاحم 
: مینک یم  لقن  هدرشف  روط  هب  ار  دراوم  نآ  همه  تارّکذت ، نیا  ّتیمها  ببس  هب  .تفرگ  رارق 

الاو يادهش  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ماقم  نأش و  دشاب و  ّتنـس ) باتک و   ) ربتعم كرادم  زا  هتفرگرب  دیاب  نازیزع  نیا  نانخـس   1
.ددرگ نییبت  مدرم  مومع  يارب  میظع  مایق  نیا  فادها  هدش و  ظفح  لماک  روط  هب  راعشا  ياوتحم  رد  البرک  ماقم 

ناگرزب ریاس  و  مالسلا ) مهیلع  ) نید هّمئا  هرابرد  ّولغ  يوب  هک  یلئاسم  نتخاس  حرطم  زا   2

هحفص 84

.ددرگ بانتجا  دهد ، یم 

هئارا هاگآ ، ناتوسک  شیپ  يوس  زا  مرتحم  ناحاّدـم  هب  مزال  ياه  شزومآ  دـیاب  تسا ، رنه  ملع و  زا  یبیکرت  یحاّدـم  هک  اـجنآ  زا   3
.دوش

هیصوت يرادنید  اوقت و  هب  دوش و  بانتجا  یحاّدم  ظعو و  سلاجم  رد  يرادازع ، ببس  هب  هانگ  هب  تبـسن  نداد  ناشن  زبس  غارچ  زا   4
.ددرگ

.دنیامن يراددوخ  ندش  تخلونهاریپ  ندروآردزا  هکدوش  هیصوت  مرتحم  نارادازع  هب   5

.دوش يراددوخ  ندب  نتخاس  حورجم  ندناسر و  بیسآ  زا  یلو  تسا ، ینیسح  رئاعش  زا  ینزریجنز  ینز و  هنیس   6

.دنشاب هتشادن  زامن  هماقا  زج  يا  همانرب  زامن  تقو  رد  هدومن و  ار  زامن  تقو  تاعارم  مرتحم  ناحاّدم  ظاّعو و   7

.دشاب هتشاد  تهابش  داسف  وهل و  سلاجم  ياه  گنهآ  هب  دیابن  مرتحم  ناحاّدم  گنهآ   8

يرادازع مرتحم  ياه  تأیه   9
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.دنریگن رارق  زومرم  ياه  تسایس  تسد  هچیزاب  هک  دننک  هّجوت 

.دنرذگب نآ  زا  لامجا  هراشا و  هب  دوش و  زیهرپ  ناکمالا  یّتح  مالسلا ،) مهیلع  ) تیبلا لها  تخس  بئاصم  نایب  زا   10

.ددرگ ناناوج  هژیو  هب  مدرم  یگدزلد  یگتسخ و  بجوم  هک  دوشن  ینالوط  يا  هنوگ  هب  سلاجم   11

.دوش ظفح  سلاجم  نیا  رد  ناتوسکشیپ  هب  مارتحا   12

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع   ) نامز ماما  هب  قشع  دریگ و  رارق  رظن  ّدم  دیاب  عجارم  يربهر و  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  تیوقت   13
.دوش هتشاد  هگن  هدنز  بلطم ، نیرت  یساسا  ناونع  هب  سلاجم  همه  رد 

و مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترضح  قالخا  هب  ّقلختم  دیاب  مرتحم  ناحاّدم  ظاّعو و   14

هحفص 85

.دنریگب وگلا  اهنآ  زا  ناگدنونش  همه  ْمُِکتَنِْسلَا » ِْریَِغب  ِساّنِلل  ًهاعُد  اُونوُک   » قادصم هب  دنیشن و  لد  رب  اهنآ  نانخس  ات  دنشاب ، شنارای 

.تسا نیملسم  مالسا و  تیوقت  ببس  مالسا و  نانمشد  مشچ  رد  يراخ  قوف ) طیارش  اب   ) میظع مسارم  نیا  نیقی ، هب 

ناگدیدمتس هاگهانپ 

; دش یم  بوسحم  دندوب ، هتفرگ  رارق  متـس  تحت  هک  یعماوج  يارب  یبوخ  هاگهانپ  خیرات  لوط  رد  ینیـسح  سلاجم  هک  نیا  بلاج 
خـساپ سلاجم ، نیا  ناجیه  روش و  اب  هدرک و  ینیـسح  سلاجم  زا  ار  يرادرب  هرهب  رثکاّدـح  مدرم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  رد  اهنت  هن 

.دوب حرطم  هلأسم  نیمه  زین  ...و  ناتسکاپ  قارع و  لالقتسا  رد  هکلب  دنداد ، ینمیرها  ياهورین  هب  ینکش  نادند 

مالسا گرزب  دیهش  نآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یگدنز  نم  میناوخ : یم  ناتسودنه ، لالقتـسا  ربهر  يدناگ ، زا  یفورعم  مالک  رد 
روشک کی  دهاوخب  ناتسودنه  رگا  هک  تسا  هدش  نشور  نم  رب  ما و  هدومن  البرک  تاحفص  هب  یفاک  هّجوت  ما و  هدناوخ  ّتقد  هب  ار 

هیلع ) نیسح ماما  قشمرس  زا  یتسیاب  ددرگ ، زوریپ 
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(1) .دنک يوریپ  مالسلا )

سلاجم نیا  دـهد و  هدـنزاس  يراکمه  هب  ار  دوخ  ياج  بّرخم  ياه  تباقر  دـشاب و  صلاخ  اـه  ّتین  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو 
.دوش رهاظ  نآ  رد  يراکادف  راثیا و  ياه  هناشن  ددرگ و  تدحو  نوناک 

البرک رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  ار  یتامیلعت  تسین ، مالسا  ناهج  هب  رـصحنم  يزیتس  ملظ  تلادع و  يارجا  هلأسم  هک  اجنآ  زا 
.ددرگ اه  تّما  مامت  ياشگهار  دناوت  یم  داد ، رشب  لسن  هب 

یقرواپ

ص 289. تخومآ ، اه  ناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  زا : لقن  هب   . 1

هحفص 86

، دوخ کچوک  راکفا  اب  هاگآان  دارفا  دادـن  هزاجا  تساریپ و  هفارخ  هنوگ  ره  زا  ار  نآ  دـیاب  مسارم  نیا  تلاصا  هبذاـج و  ظـفح  يارب 
.دنرب لاؤس  ریز  ار  نآ  سّدقم  فادها  دنهاکب و  نآ  تمظع  زا  دننک و  میسرت  مسارم  نیا  زا  یتسردان  هرهچ 

هحفص 87

هحفص 88

هحفص 89

اروشاع مایق  ياه  هشیر  مّود :  شخب 

هراشا

ياه شـسرپ  همه  يارب  ناوت  یمن  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  داد ; رارق  هعلاطم  دروم  رگیدکی  زا  يادج  ناوت  یمن  ار  یخیرات  ثداوح 
.تفای روخ  رد  یخساپ  ثداوح ، نآ 

هچ هثداح ، ره  .دیآ  یم  دیدپ  ریجنز  هتـسویپ  مه  هب  ياه  هقلح  نوچمه  یثداوح  هلـسلس  دـنویپ  زا  یخیرات  هثداح  کی  تقیقح ، رد 
.تشاد دهاوخ  هدنیآ  رد  ییاهدمآ  یپ  راثآ و  هک  هنوگ  نامه  دراد ، هتشذگ  رد  يا  هشیر  گرزب ، هچ  کچوک و 

.دراد يرتشیب  ییوج  یپ  ّتقد و  هب  زاین  نآ  یبای  هشیر  دشاب ، رت  گرزب  رت و  هدیچیپ  هچ  ره  هثداح  هک  تسا  یعیبط 

لاـس 61 ینعی  شقّقحت ، فرظ  رد  طـقف  ار  نآ  ناوت  یمن  تسین ; انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  اروشاـع  هثداـح  نوچمه  یگرزب  هثداـح 
هک ارچ  داد ; رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  يرجه ،
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رواب ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسد  نیا  زا  یشسرپ  .دنام  یم  یقاب  رگ  لیلحت  کی  يارب  یناوارف  خساپ  یب  ياه  شسرپ  تروص  نیا  رد 
ار مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هشوگرگج  هبّیط و  هسمخ  هدنامزاب  اهنت  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  دنزرف  یمالـسا ، تّما  درک ،

غیت ِمد  زا  ار  یعمج  دـنکن ; محر  هداوناـخ  نیا  درم  نز و  ناوـج و  ریپ و  كدوـک و  هب  دـناسرب ; تداهـش  هـب  عـیجف  تروـص  نآ  هـب 
.دزرون غیرد  نانآ  ّقح  رد  یمتس  چیه  زا  درب و  تراسا  هب  ار  رگید  یعمج  دنارذگب و 

هحفص 90

هب اه  لاس  نآ ، هدنهد  لیکشت  یلصا  لماوع  للع و  يرجه و  لاس 61  مّرحم  هثداح  ياه  هشیر  ییاسانش  يارب  تسا ، مزال  ور  نیا  زا 
هدرـشف تروص  هب  دنچ  ره  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ّدلوت  مالـسا و  روهظ  زا  شیپ  اه  لاس  ثداوح  هکلب  .میدرگرب  بقع 

.میهد رارق  هعلاطم  یسررب و  دروم 

ازسب یمهس  گرزب  هثداح  نآ  شیادیپ  رد  کی  ره  هک  تسا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  یثداوح  ینالوط ، ًاتبسن  ياه  لاس  رد  هک  ارچ 
.دنا هتشاد 

.درک ادج  مه  زا  ای  تفرگ ، هدیدان  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هدش و  لصّتم  رگیدکی  هب  ریجنز  ياه  هقلح  نوچ  هک  ییاه  هثداح 

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  لصف  تشه  رد  ار  میظع  هثداح  نیا  ياه  هشیر 

هحفص 91

مشاه ینب  اب  هّیما  ینب  هنیرید  ینمشد  -1

حیضوت

نیرت تخـس  رـس  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  ياه  ّتیعقاو  یلو  دوب  شیرق  هلیبق  زا  دوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  نیا  اب 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هیلع  توادع  ینکشراک و  رد  یشالت  ششوک و  چیه  زا  دنا و  هتساخرب  هلیبق  نیمه  زا  زین  مالسا  نانمشد 

ًاصوصخ .دندرکن  راذگورف  شنادنزرف  و 
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زگره مالسا  خیرات  هک  دندروآ  راب  هب  یکاندرد  خلت و  ثداوح  نانچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
.درک دهاوخن  شومارف  ار  نآ 

گنج یـسررب  هعلاطم و  .دـندوب  هلیبق  نیمه  زا  تسا ، هداد  خر  نانآ  نیب  اـهدروخرب  نیرت  نینوخ  هک  هّیما  ینب  مشاـه و  ینب  هریت  ود 
زا نیضّرعتم  رادمدرس  هک  نآ  رگم  دنتفرگن ، رارق  ضّرعت  دروم  هاگ  چیه  مشاه  ینب  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  يایوگ  مالـسا  ردص  ياه 

رارق نآ  لباقم  فرط  رد  هّیما  ینب  نامدود  هک  نآ  زج  دـندربن  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  یگنج  چـیه  رد  تسا و  هدوب  هّیما  ینب  هفیاـط 
.دنتشاد

: ددرگ یم  رب  رما  دنچ  هب  هفیاط  ود  نیا  تافالتخا  نیرتمهم 

یخیرات ياه  هشیر  فلا )

رادروخرب اهلد  رد  یّصاخ  ّتیعقوم  زا  هدیدنسپ  قالخا  وکین و  ياه  تلصخ  رطاخ  هب  هک  نیا  اب  مالسا ، ربمایپ  مّوس  ّدج  فانم » دبع  »
ردارب اب  تباقر  ددص  رد  زگره  یلو  دوب ،

هحفص 92

يو ردارب  اـب  ّیـُصق »  » شردـپ ّتیـصو  قبط  تساـیر  تموکح و  .دوبن  هبعک  یلاـع  بصاـنم  ندروآ  گـنچ  هب  رد  راّدـلادبع »  » دوـخ
.دنتخادرپ عازن  هب  رگیدکی  اب  بصانم  يّدصت  رد  نانآ  نادنزرف  ردارب  ود  نیا  توف  زا  سپ  یلو  .دوب  راّدلادبع » »

تـشگنا ّدلوت ، ماگنه  هک  دـندوب  هدـیبسچ  مه  هب  يولق  ود  ردارب  ود  سمـشدبع  مشاه و  ياه  مان  هب  فانم  دـبع  نادـنزرف  زا  نت  ود 
(1) .دنتفرگ دب  لاف  هب  ار  نآ  مدرم  دش و  يراج  يدایز  نوخ  ندرک  ادج  عقوم  .دوب  هدیبسچ  سمشدبع  شردارب  یناشیپ  هب  مشاه 

.دنوش یم  هتخانش  هّیما » ینب   » هب سمش  دبع  نادنزرف  و  مشاه » ینب   » هب مشاه  نادنزرف  خیرات  رد 

ماگ مدرم و  یگدنز  عضو  دوبهب  رد  يو  ياه  ششخب  لذب و  مشاه و  مرک  يدرمناوج و 
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شیرق ترفاسم  يزیر  یپ  نینچمه  و  تسب ، ناّسغ  ریما  اب  هطبار  نیا  رد  هک  ینامیپ  نایّکم و  یناگرزاب  ندرب  الاب  رد  وا  هتسجرب  ياه 
.دوب هدروآ  ناغمرا  هب  شیارب  ار  يا  هداعلا  قوف  ّتیبوبحم  نمی ، يوس  هب  ناتسمز  رد  ماش و  يوس  هب  ناتسبات  رد 

یم کشر  فلتخم  لیابق  ناـیم  رد  شیومع  هملک  ذوفن  تمظع و  ّتیعقوم و  همه  نیا  زا  مشاـه  هدازردارب  سمـشدبع  دـنزرف  هّیُما » »
رب رتشیب  اه  ییوگدـب  نیا  یلو  دروآ ;  ور  شیومع  زا  ییوگدـب  هب  دـنک ، ياـج  مدرم  لد  رد  ار  دوخ  تسناوت  یمن  هک  نیا  زا  درب و 

.دوزفا مشاه  یگرزب  تمظع و 

( برع نایاناد  زا   ) ینهاک دزن  رگیدـکی  قافّتا  هب  اـت  درک  راداو  ار  دوخ  يومع  تخوس ، یم  تداـسح  شتآ  رد  هک  هّیما »  » ماـجنارس
داهنشیپ طرش  ود  اب  مشاه  ات  دش  بجوم  هّیما »  » رارـصا .دریگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  تفرگ ، رارق  وا  دیجمت  دروم  مادک  ره  ات  دنورب 

.دریذپب ار  شا  هدازردارب 

یقرواپ

ص 16. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 13 و  ج 2 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 93

.دنک ینابرق  جح  ماّیا  رد  رتش  دص  دندش  موکحم  هک  مادک  ره  هک : نآ  لّوا 

.دیامن نطو  يالج  هتفگ و  كرت  ار  هّکم  لاس  هد  ات  موکحم  صخش  مّود :

داتفا مشاه  هب  نهاک  مشچ  ات  هّیما ، راظتنا  فالخرب  یلو  دـنتفر ، هّکم ) یکیدزن  رد  یّلحم  « ) نافـسُع  » نهاک دزن  هب  قفاوت  نیا  زا  سپ 
تماـقا ماـش  رد  دـنک و  كرت  ار  هّکم  لاـس  هد  اـت  دـش  روبجم  یلبق  رارق  قبط  هّیما »  » هک دوب  نیا  .دوشگ  يو  ياـنث  حدـم و  هب  ناـبز 

(1) .دنیزگ

هب ار  هفیاط  ود  نیا  ياه  ینمشد  هشیر  هک  نآ  رب  هوالع  هّیضق  نیا 
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تامّدقم ماش  اب  نایوما  هنیرید  طباور  هنوگچ  هک  دزاس  یم  صّخـشم  زین  ماش  هقطنم  رد  ار  نایوما  ذوفن  للع  دنک ، یم  نشور  یبوخ 
.تخاس مهارف  دعب  ياه  هرود  رد  ار  اهنآ  تموکح 

ّتیلهاج نامز  رد  هریت  ود  نیا  فالتخا  هلـصاف و  زا  هک  دـنک  یم  لقن  ار  يرگید  ناتـساد  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا » یبا  نبا  »
.دراد یم  رب  هدرپ  رتشیب 

رگید فرط  زا  هّیما  ینب  یماندـب  تراقح و  لّـمحت  و  وس ، کـی  زا  مشاـه  ینب  ریگ  مشچ  تمظع  یگرزب و  زا  یـشان  هک  یتاـفالتخا 
.تسا

یم رخف  رفعجنب  هللادـبع  رب  درک و  دای  یکین  هب  شیوخ  دادـجا  ءابآ و  زا  شردـپ ، روضح  رد  هیواعم  دـنزرف  دـیزی  لـقن ، نیا  قباـطم 
(. تسا فانم  دبع  دنزرف  سمش  دبع  دنزرف  هّیما  دنزرف  برح  دنزرف  نایفسوبا  دنزرف  هیواعم  تسا ، رکذ  هب  مزال   ) .تخورف

هانپ رد  دروآ و  هانپ  ام  رب  هک  ومه  برح ، هب  ایآ  ینک ، یم  تاهابم  نم  رب  تناکاین  زا  کیمادـک  هب  : » تفگ دـیزی  خـساپ  رد  هللادـبع 
یم یگدنز  ام  تیامح  لّفکت و  تحت  هک  نآ  سمـش  دبع  هب  ای  دوب و  ام  یگناخ  مالغ  هک  یـسک  نآ  هّیما ، هب  ای  تسیز ، ام  نادناخ 

»؟ درک

ار یظفل  هعزانم  نیا  یّصاخ  یکریز  اب  دوب ، هتسشن  تکاس  هظحل  نآ  ات  هک  هیواعم 

یقرواپ

ص 17. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  زا  هتفرگرب   . 1

هحفص 94

هّیما : » تفگ نانخس  نآ  حیضوت  رد  داد و  رارق  دییأت  دروم  ار  رفعج  نب  هللادبع  نانخـس  دش  اهنت  دیزی  شرـسپ  اب  نوچ  یلو  داد  نایاپ 
هب زین  سمـش  دـبع  تخادرپ و  یمالغ  یگدـنب و  هب  يو  هناخ  رد  دوب  هتـسب  بلطملادـبع  اب  هک  يدادرارق  رطاخ  هب  لاس  هد  تّدـم  هب 

رقف ّتلع 
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(1 «.) دوب هتخود  مشاه  شردارب  تسد  هب  مشچ  هراومه  یتسد ، یهت  و 

صرح و همه  دوجو  اب  هّیما  ینب  نارـس  ّتیلهاج  نارود  رد  هک  دنک  یم  لقن  نامثعوبا »  » شداتـسا زا  رگید  ياج  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
رود بصانم  نیا  زا  هراومه  دـنداد  یم  ناـشن  دوخ  زا  یعاـمتجا  زاـتمم  هاـگیاج  یلاـع و  بصاـنم  ندروآ  گـنچ  هب  يارب  هک  یعلو 
هریت رگید  مشاه و  ینب  رایتخا  رد  ًاتدمع  جاّجح  ییاریذـپ  تیاقـس و  هودـنلاراد و  تسایر  هبعک ، يراد  هدرپ  نوچ  یبصانم  دـندوب و 

(2) .دوب شیرق  ياه 

.تخاس یم  روهلعش  اهنآ  ياه  لد  رد  ار  دسح  شتآ  و  تشاذگ ، یم  رثا  اهنآ  هّیحور  رد  عضو  نیا  نیقی  هب 

مشاه ینب  هژیو  تازایتما  ب )

تلیضف ملع و  هب  یگتسارآ   1

زا مشاه  ینب  نادناخ  يرادروخرب  هکلب  تشادن ، ینوریب  يرهاظ و  لئاسم  نیا  رد  هشیر  اهنت  مشاه  ینب  اب  هّیما  ینب  فالتخا  هلصاف و 
; دنتـشاد رارق  هّیما  ینب  زا  دوخ  ناـبیقر  ضغب  تداـسح و  دروم  هراوـمه  هک  داد  رارق  یحطـس  ناـنچ  رد  ار  ناـنآ  راکـشآ ، ّتیوـنعم 

دـش دـمآ و  ّلحم  ناشیاه  هناخ  دـش و  سرغ  نانآ  نادـناخ  رد  تماما »  » و تّوبن »  » تخرد هک  دندیـسر  یهاگیاج  هب  نانآ  ماـجنارس 
زا فراعم  مولع و  دیدرگ و  یهلا  ناگتشرف 

یقرواپ

(. صیخلت اب   ) همان 28 لیذ  ص 230-229 ، ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 23-22. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  هب  دوش  عوجر  و  راصتخا ) اب  . ) ص 198 كردم ، نامه   . 2

هحفص 95

.تفرگ همشچرس  نانآ 

: دیامرف یم  یعماج  نانخس  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

اـنَلَخْدَأ َو ْمُهَمَرَح َو  اـناطْعَأ َو  ْمُهَعَـضَو َو  ُهللا َو  اَـنَعَفَر  ْنَأ  اـْنیَلَع ، ًاـیَْغب  ًابِذَـک َو  اـنَنوُد  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساّرلا  ُمُـهَّنَأ  اوُـمَعَز  َنـیِذَّلا  َنـْیَأ  »
يدُْهلا یَطْعَتُْسی  اِنب  ْمُهَجَرْخَأ ،
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; ْمِهِْریَغ ْنِم  ُهـالُْولا  ُُحلْـصَت  ـال  ْمُهاوِس َو  یلَع  ُُحلْـصَت  ـال  مِشاـه ، ْنِم  ِنْطَْبلا  اَذـه  ِیف  اوُسِرُغ  ْشیَُرق  ْنِم  َهَِّمئَـألا  َّنِإ  یمَْعلا ، یَلْجَتُْـسی  َو 
یم حرطم  ام  هب  تبـسن  متـس  غورد و  قیرط  زا  ار  اعّدا  نیا  و  ام ، هن  دنملع  رد  ناخـسار  اه  نآ  دـندرک  یم  اعّدا  هک  یناسک  دـنیاجک 

ام تخاس ; مورحم  ار  اهنآ  درکاطع و  ام  هب  دروآ ; نییاپ  ار  اهنآ  داد و  يرترب  ار  ام  دنوادخ  هک ) دنیبب  ات  دنتـسه  اجک  اهنآ   ) .دندومن
ینشور نایانیبان  ام  رون  زا  دنبای و  یم  تیاده  ام  هلیسو  هب  مدرم  .تخاس  جراخ  ار  اهنآ  دومن و  لخاد  شیوخ ) تمعن  نوناک  رد   ) ار

رد ماقم  نیا  تسا ، هدـش  سرغ  مشاه  زا  لسن  نیا  نیمزرـس  رد  ناـشدوجو  تخرد  دنتـسه و  شیرق  زا  ناـماما  نیقی  هب  .دـنیوج  یم 
(1 «.) دنرادن ار  تماماو  تیالو  یگتسیاش  اهنآ  زا  ریغ  نارادمامز  تسین و  نارگید  روخ 

یگداوناخ تلاصا  اوقت و  یکاپ و   2

حرش هب  يزاین  دوش ، یم  لزان  نانآ  ناگرزب  نارـس و  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  يا  هفیاط  بَسَن  بَسَح و  تراهط  یگداوناخ و  تلاصا 
نیا دوجو  اب  هک  دوب  هدش  ماع  ّصاخ و  دزنابز  يردـق  هب  هّیما  ینب  نادرم  نانز و  نیگنن  یگدـنز  نآ ، لباقم  رد  یلو  درادـن ;  نایب  و 

اه هرطاخ  زا  ار  اه  ییاوسر  نآ  دنتسناوتن  دنتشاد ، تسد  رد  ار  نیملـسم  روما  مامز  بوکرـس  قانتخا و  اب  لاس  اه  هد  اهدعب  نانآ  هک 
ییاه ناسنا  .تسا  هدوب  زاب  يا  هناگیب  درم  ره  يور  هب  ناشیاه  هناخ  ِرد  و  هدوب ، صاخ ! مچرپ  ياراد  ًامـسر  هک  ینانز  .دـنزاس  وحم 

هک

یقرواپ

هبطخ 144. هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 96

اب ناشبسن  نییعت  رد  رفن  دنچ 
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(1) .دنتسناد یم  اهنآ  ردپ  ار  دوخ  مادک  ره  دندش و  یم  ریگرد  مه 

: دیامرف یم  هیواعم  همان  باوج  رد  هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  هاتوک  هلمج  کی  رد  ینعم  رپ  يا  هراشا  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

ِبلاط َو ِیبَأَک  َنایْفُـسُوبَأ  ِِبلَّطُْملا َو ال  ِْدبَعَک  ٌبْرَح  مِشاهَک َو ال  ُهَّیَمُأ  َْسَیل  ْنِکل  ُنَْحن َو  َِکلذَکَف  فانَم » ِدـْبَع  ُوَنب  ّانِإ  : » َُکلُوق اّمَأ  «َو 
( رهاظ بسح  هب   ) يرآ .میتسه  فانمدـبع  نادـنزرف  همه  ام  هک  نیا  هب  وت  نخـس  اّما  و  ِقیِـصَّللاَک ; ُحـیِرَّصلا  ِقِیلَّطلاَک َو َال  ُرِجاهُْملا  ال 

نوچ نارجاهم  زگره  تسین و  بلاـطوبا  دـننام  نایفـسوبا  بلطملادـبع و  نوچ  برح  و  مشاـه ، دـننام  هّیُما  زگره  یلو  تسا ;  نینچ 
(2 !«.) دنتسین ردپ  هب  هدش  بوسنم  نوچ  بسنلا  حیحص  نادنزرف  هدش و  دازآ  ناریسا 

زا هک  یسک  نآ  هک  تسا  نیا  ماما  روظنم  : » دسیون یم  یشوپ  هدرپ  يارب  ِقیِصَّللاَک » ُحیِرَّصلا  َو َال   » هلمج حیضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هدروآ مالـسا  میانغ ، اـیند و  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـی  سرت  يور  زا  هک  یـسک  دـننام  تسا  هدروآ  مالـسا  صـالخا  داـقتعا و  يور 

(3 «.) تسین تسا ،

نبا دراد و  هّیما  ینب  بسن  هب  هراشا  رهاظ  بسح  هب  قیصل »  » هملک دسیون : یم  نخس  نیا  نتـسناد  دودرم  نمـض  یـسلجم  همّالع  یلو 
لسن زا  هّیما »  » هک دنا  هدرک  حیرـصت  نادنمـشناد  زا  یخرب  یّتح  تسا ، هدز  ینادان  هب  ار  دوخ  هیواعم  يوربآ  ظفح  يارب  دیدحلا  یبا 
هاگره ّتیلهاج  نامز  رد  و  داد ، رارق  دوخ  هدناوخدنزرف  ار  وا  سمـش  دبع  هک  تسا  هدوب  یمور  مالغ  يو  هکلب  هدوبن ، سمـش  دـبع 

نیدب هدروآرد و  يو  يرسمه  هب  ار  برع  زا  يرتخد  هدرک و  دازآ  ار  يو  دهد  تبسن  دوخ  هب  ار  یمالغ  تساوخ  یم  یسک 
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نآ بیترت 

یقرواپ

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  باسنالا و  تابارقلا و  باب  ج 3 ، يرـشخمز ، راربالا  عیبر  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  عالّطا  يارب   . 1
 . ص 125 ص 336 و ج 2 ، ج 1 ،

همان 17. هغالبلا ، جهن   . 2

ص 119. ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 97

.تشگ یم  قحلم  يو  بسن  هب  مالغ 

: دیوگ یم  دریگ و  یم  هجیتن  یسلجم  همّالع  هاگنآ 

(1) .دنشاب یم  شیرق  هب  بوسنم  هکلب  دنتسین ، شیرق  زا  ًاساسا  هّیما  ینب  نیاربانب ،

يدرف ياه  یگتسیاش   3

زا راـثیا ، تواخـس ، يدرمناوج ، نوچمه  دوب ، راکـشآ  ناـشرادرک  راـتفر و  رد  هک  یقـالخا  يونعم و  لـیاضف  رب  هوـالع  مشاـه  ینب 
رادروخرب زین  هداعلا  قوف  تغالب  تحاصف و  تروص و  نسح  نوچ  يرهاظ  ياه  ییاـبیز  زا  یگتـسراو ;  دـهز و  یگتـشذگدوخ و 

رد ار  دسح  شتآ  و  دز ، یم  مه  رب  ار  نانآ  ینورد  شمارآ  یتخـس  هب  هّیما  ینب  هدولآ  یگدنز  لباقم  رد  لامکو  لامج  نیا  دندوب و 
.تخاس یم  روهلعش  ناشنورد 

دبع نادـنزرف  نیب  قرف  نایب  رد  شیرق ، فیاوط  زا  کی  ره  ياـه  یگژیو  نوماریپ  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
: دیامرف یم  نینچ  مشاه  ینب  دنتسه و  اهنآ  زا  هّیما  ینب  هک  سمش 

ام اّما  ُحَبْصَأ ; ُحَْصنَأ َو  ُحَْصفَأ َو  ُنَْحن  ُرَْکنَأ َو  ُرَْکمَأ َو  ُرَثْکَأ َو  ْمُه  َو  انِـسوُُفِنب ، ِتوُْملا  َْدنِع  ُحَمْـسَأ  َو  انیِْدیَأ ، ِیف  اِمل  ُلَْذبَأَف  ُنَْحن  اّمَأ  «َو 
همه زا  ناـج  لذــب  ماـگنه  هـب  مـیرت و  هدنــشخب  مـیراد  تـسد  رد  هـچنآ  هـب  تبــسن  شیرق  فـیاوط  هـمه  زا  مشاـه » ینب  هفیاــط  »

رتزوسلد و رت و  حیصف  ام  دنا و  تشز  راّکم و  ّتیعمج و  رپ  هّیما ) ینب   ) اه نآ  میرتدنمتواخس ،
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(2 !«.) میرتابیز

مالسا روهظ  اب  تافالتخا  شتآ  ندش  رو  هلعش 

یقرواپ

ص 107. ج 33 ، راونالاراحب ،  . 1

.116 راصق ، هملک  هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 98

رد رتشیب  رهـش  يداصتقاو  یـسایس  تردـق  ًاقافّتا  درک  زاغآ  هّکم  رد  ار  دوخ  توعد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  یماگنه 
.دوب هّیما  ینب  نامدود  رایتخا 

ییاریذـپ هبعک و  هناخ  ینابهاگن  اب  نآ  رب  هوالع  دـندوب و  هتخودـنا  یناوارف  ياـه  لاـم  يراوخاـبر ، تراـجت و  هار  زا  هریت  نیا  نارس 
تکرح تافرع  زا  نایجاح  هک  یتقو  جح  ماگنه  تهج  نیمه  هب  .دندوب  هدروآ  تسد  هب  زین  ینید  هطلس  یعون  شیوخ  يارب  نارئاز ،
تـسا كاپ  یتقو  هماج  درک و  فاوط  كاپ  هماج  اب  ار  هبعک  دیاب  دنتـشاد  داقتعا  هک  ارچ  .تسب  یم  راب  هفلدزم  زا  شیرق  دندرک  یم 

(1 !) دنک فاوط  هنهرب  دوب ، راچان  هدننک  فاوط  دنداد  یمن  هماج  یسک  هب  نانآ  رگا  و  دنریگب ! شیرق  فیاوط  زا  یکی  زا  ار  نآ  هک 

نت نآ  هب  زین  برع  لیابق  رگید  دـندرک و  یم  عضو  دوخ  يوس  زا  ار  ینیناوق  ینید ، هطلـس  تسایر و  نیمه  هیاس  رد  شیرق  عقاو  رد 
.دنداد یم 

.تفرگ رارق  يّدج  دیدهت  دروم  ینید  تسایر  يّدام و  ّتیفارشا  ههبج  ود  ره  رد  شیرق  يرهاظ  تمشح  مالسا  روهظ  اب  یلو 

، هداس رهاظ  هب  توعد  نیا  رانک  رد  مارآ  مارآ  یلو  .دش  یم  هصالخ  نیتداهـش  يادا  یتسرپاتکی و  رد  مالـسا  ربمایپ  توعد  نیتسخن 
ناونع ناراگزیهرپ  هب  هبعک  تیالو  ندرپس  ادخ و  هاگـشیپ  رد  مدرم  تاواسم  یعامتجا و  تلادع  هنیمز  رد  يرگید  ياه  تساوخرد 

راگزاسان تخس  لهجوبا  نایفسوبا و  نوچ  هّیما  ینب  ياسؤر  هژیو  هب  شیرق  نارـس  یعامتجا  ّتیعقوم  عفانم و  اب  هک  یتساوخرد  .دش 
.دوب

نیتسخن رد  ّتقد 
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، ملاظ نادـنمروز  نازودـنا و  لام  يارب  نازیم  هچ  اـت  مالـسا  دـناسر  یم  تسا ، هدـش  لزاـن  تثعب  لـیاوا  رد  هک  هزمه »  » هروس تاـیآ 
.دیآ یم  رامش  هب  يّدج  دیدهت 

 ...( ُهَمَطُْحلا اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ِهَمَطُْحلا *  ِیف  َّنَذَْبُنَیل  َّالَک  ُهَدَـلْخَأ *  َُهلاَم  َّنَأ  ُبَسْحَی  ُهَدَّدَـعَو *  الاَم  َعَمَج  يِذَّلا  هَزَمُّل *  هَزَمُه  ِّلُکِّل  ٌْلیَو  )
بیع ره  رب  ياو  ; 

یقرواپ

.دعب هب  ص 125  ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  هب : دینک  عوجر   . 1
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دهاوخ شیدـبا  رمع  اـیند  لاـم  هک  درادـنپ  یم  .تسا  هدرک  هرامـش  هدرک و  عمج  ناوارف  لاـم  هک  یـسک  ناـمه  ناـبز ! هزره  يوـج 
! نازوس شتآ  تسیچ  یناد  یم  هچ  دوش و  یم  باترپ  یشتآ  هب  ، نیقی هب  هکلب  تسین ! نینچ  .دیشخب 

.دشاب دنیاشوخ  شیرق  رگرامثتسا  نارس  شوگ  رد  هک  دوبن  يزیچ  رطخ  ياه  گنز  نیا 

دوخ نامیا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  هعماج  طّسوتم  ای  فیعض  رشق  نایم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نوزفازور  ذوفن  رگید  يوس  زا 
نیناوق ربارب  رد  اهنآ  يداصتقا  هطلـس  تازاوم  هب  زین  نانآ  ینید  هطلـس  هک  تخاس  رطخ  نیا  هّجوتم  ار  شیرق  دندرک ، یم  یگداتـسیا 

.تسا هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  مالسا 

ار شیوخ  یعامتجا  ّتیعقوم  عورـشمان و  عفانم  هک  نیا  صوصخ  هب  دیکرت ، نانآ  هنیرید  ياه  هنیک  ضغب و  هراب  کی  هب  هک  دوب  نیا 
هب دـننک  یم  هچ  دـننادب  هک  نآ  یب  نانآ  .دنتـساخرب  هزات  نییآ  نیا  اب  هزرابم  هب  تردـق  مامت  اب  اذـل  .دـندید  یم  يدوبان  ضرعم  رد 

ياه هلیبق  اب  نامیپ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  ّدـض  رب  فلتخم  لـیابق  کـیرحت  دـندز : تسد  يا  هدرتسگ  عیـسو و  شـالت 
يزادنا هار  هرخالاب  ربمایپ و  ّدض  رب  نانآ  نتخیگنارب  هنیدم و  نکاس  يدوهی 
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.دیشخبن يا  هجیتن  اه  شالت  نیا  زا  کی  چیه  یلو  رگید ، نوگانوگ  ياه  هئطوت  نینوخ و  ياه  گنج 

ار يو  هّکم  هب  دورو  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يریگولج  اب  دنتـشادنپ  یم  مشـش  لاس  رد  هّیبیدـح  حلـص  نامیپ  ياضما  اب  نانآ 
رب شیوخ  یمسر  تموکح  هب  نامیپ  نیا  ياضما  اب  عقاو  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  دندرک ; همیب  هّکم  رب  ار  ناشدوخ  هطلس  دندرک و  راوخ 
اب دوب  یعیبط  و  دندرک ، فارتعا  برثی  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمـسر  تموکح  هب  ینمـض  تروص  هب  دـنداد و  نایاپ  زاجح 

.دوش لزلزتم  دندوب ، هتسب  رگید  لیابق  اب  هک  ییاه  نامیپ  فارتعا ، نیا 

هللا یلص  ) ربمایپ مالسا و  دوس  هب  شکمشک  عازن و  نیا  نایاپ  راظتنا  رد  زاجح  رگید  لیابق  نارـس  يرجه ، متـشه  لاس  ات  لاس ، نآ  زا 
.تخیر ورف  هرابکی  هب  شیرق  تمشح  هّکم ، ندش  میلست  اب  ماجنارس  هک  دندوب  هلآو ) هیلع 

هحفص 100

تردـق یعامتجا و  ّتیعقوم  مه  دـنداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  ینید  هطلـس  تسایر و  مه  تسکـش ، نیا  شریذـپ  اب  شیرق ، عقاو  رد 
.ار دوخ  يداصتقا 

اب نیملسم  ربمایپ و  ّدض  رب  اه  هئطوت  رگید  اه و  گنج  یتسرپرس  راد ، هنماد  تخـس و  هزرابم  نیا  لوط  مامت  رد  مینکن  شومارف  یلو 
.دوب هّیما  ینب  هفیاط  سیئر  نایفسوبا 

هک دندیورگ  مالـسا  هب  یماگنه  دندوب ، هداد  فک  زا  ار  شیوخ  يونعم  يّدام و  ّتیفارـشا  یهورگ  ره  زا  شیب  هک  شنامدود  يو و 
.دنتشادن رگید  يا  هراچ  نآ  زج 

جوم نیا  رب  دـنناوتب  رگا  هک  تسا  هدـش  هدوشگ  نانآ  يور  هب  ایند  عماطم  زا  يرادروخرب  يارب  يا  هزات  ِرد  دـندرک  رّوصت  هوـالع  هب 
یم لیان  دوخ  دوصقم  هب  دنوش  راوس 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


هداد تسد  زا  ار  دوخ  یلهاج  هرود  تازایتما  مامت  هک  اـجنآ  زا  یلو  ( 1) .دنداد نت  مالـسا  هب  هنابلط  تعفنمو  هنایوجدوس  اذل  دنوش ،
هب دندوب  هدش  لّمحتم  ار  یتخـس  يراوخ  تسکـش و  هّکم ) حتف  زور  رد  تراسا  دنب  زا  ناگدشدازآ  « ) اقَلُط  » ناونع لوبق  اب  دـندوب و 

میلست زا  سپ  هک  دوب  نیا  .دنتفرگ  لد  رد  قباس  یثوروم  ياه  هنیک  رب  هوالع  ار  مشاه  ینب  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هنیک  تّدش 
.دنتشادنرب تسد  دوخ  راکشآ  ناهنپ و  ياه  هئطوت  زا  يا  هظحل  زین ، ندش 

اب البرک  ناتـساد  زا  سپ  دیزی  تسا و  هدروخ  مقر  هفیاط  نیمه  تسد  هب  البرک  نینوخ  هثداح  مینیبب  رگا  مینک  یمن  بّجعت  نیاربانب ،
(. دیآ یم  دعب  لصف  رد  هک   ) تفگ نخس  مشاه  ینب  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  تحارص 

یقرواپ

اّمَلَف َْرفُْکلا  اوُّرَـسَأ  اوُمَلْـسَتْسا َو  ِنِکل  اوُمَلْـسَأ َو  ام  َو  : » دومرف هفیاط  نیا  ندروآ  مالـسا  اب  طابترا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح   . 1
اّما دنتـشاد ; ناهنپ  هنیـس  رد  ار  رفک  دـندش و  میلـست  رهاظ  رد  هکلب  دـندوب ، هتفریذـپن  ار  مالـسا  ناـنیا  ُهوُرَهْظَأ ; ِْهیَلَع  ًاـناوْعَأ  اوُدَـجَو 

(. همان 16 هغالبلا ، جهن  «. ) دنتخاس راکشآ  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  هچنآ  دنتفای ، مالسا  ّدض  رب  یناروای  هک  یماگنه 
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( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  ياه  تسکش  زا  مالسا  نانمشد  ماقتنا  -2

هراشا

هیلع ) ادـخ لوـسر  ناـمز  رد  دوـخ  ياـه  تسکـش  زا  هّیما  ینب  هک  دوـب  یماـقتنا  ـالبرک ، نینوـخ  يارجاـم  ياـه  هشیر  زا  رگید  یکی 
.دنتفرگ یم  ( مالسلا

هیلع ) ادـخ لوسر  هب  تبـسن  ار  اهرازآ  اـهراشف و  اـه ، ینکـشراک  عاونا  دنتـساخرب و  تفلاـخم  هب  شیرق  ناکرـشم  مالـسا ، روهظ  اـب 
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  اب  یتفلاخم  هنوگ  چـیه  زا  زین  نایفـسوبا  نانآ  گرزب  هژیو  هب  هّیما  ینب  نایم  نیا  رد  .دنتـشاد  اور  مالـسلا )

.دندیزرون غیرد  هلآو )

یلص ) مرکا لوسر  ترجه  زا  سپ 
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رد ناناملـسم  زا  ار  یتخـس  تسکـش  يرجه ، مّود  لاس  رد  هک  نآ  ات  تشاد ، همادا  ادخ  لوسر  ّدـض  رب  نانآ  رازآ  زین  هلآو ) هیلع  هللا 
زا نت  دنچ  ناگدش  هتـشک  نایم  رد  ( 1) .دندیـسر تکاله  هب  شیرق  زا  نت  داتفه  دربن ، نیا  رد  .دـندش  لّمحتم  ردـب  فورعم  گـنج 

هیواعم و ییاد  هبتع ،» نب  دـیلو   » و دـنه ) ردـپ   ) هیواعم يردام  ّدـج  هبتع »  » ناـنآ هلمج  زا  هک  دـندش  یم  هدـید  زین  هیواـعم  ناـشیوخ 
(2) .دندوب هیواعم  ردارب  هلظنح » »

زا رگید  یعمج  هزمح و  دُحا »  » گنج نایرج  رد  يرجه  مّوس  لاس  رد  دنچ  ره 

یقرواپ

ص 169. ج 1 ، يربط ، خیرات  ص 372 و  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  هب : دینک  عوجر   . 1

همان زا  یـشخب  رد  هلمج  زا  دراد ، ارجام  نیا  هب  يا  هراشا  تسا ، هتـشون  هیواعم  هب  هک  هغالبلا  جـهن  همان 28 و 64  رد  ناـنمؤمریما   . 2
رکیپ رب  هک  تسا  يریشمش  نامه  نم  دزن  دِحاو ; ماقَم  ِیف  َکیِخَأ  َِکلاخ َو  َكِّدَِجب َو  ُُهتْـضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  َيِْدنِع  َو  : » دومرف  64

«. مدیبوک تردارب  ییاد و  دج و 

هکلهم زا  هک  هیواعم  تشگ و  ریـسا  هک  ورمع  .دش  هتـشک  هک  هلظنح  دنتـشاد ، تکرـش  نایفـسوبا  نادنزرف  زا  نت  هس  ردـب  گنج  رد 
نبا هریـس   ) .درک یم  هجلاـعم  ار  دوخ  هاـم  ود  اـت  دوب و  هدرک  مرو  شیاـهاپ  دیـسر ، هکم  هب  یتقو  هک  درک  رارف  ناـنچ  يو  .تخیرگ 

(. ص 294 ج 2 ، ماشه ،
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لد رد  ار  ردب »  » هنیک نانچمه  هّیما  ینب  یلو  دوب ، نایفسوبا  هدهع  هب  دربن  نیا  رد  ناکرشم  يربهر  دندیـسر و  تداهـش  هب  ناناملـسم 
.دندوب مالسا  زا  ماقتنا  یپ  رد  هتشاد و 

لوسر ّدض  رب  ار  يرگید  ياه  گنج  نآ ، زا  سپ  هک  نایفسوبا 
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هّکم حتف  يارب  هک  مالـسا  میظع  رکـشل  ربارب  رد  دوب ، هدرواین  نامیا  هّکم  حتف  نامز  ات  درک و  یم  يربهر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
شرسپ وا ، هارمه  هب  دروآ و  مالسا  رهاظ  هب  دش و  میلست  درواین و  تمواقم  بات  دندوب ، هتفرگ  ار  هّکم  فارطا  يرجه ) متـشه  لاس  )

.دوبن تبغر  يور  زا  یعقاو و  نانآ  مالسا  زگره  حضاو ، نیارق  تداهش  هب  اّما  .دش  ناملسم  رهاظ  هب  زین  هیواعم 

يور زا  زگره  نانآ  نادـنزرف  هیواعم و  نایفـسوبا و  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  هغالبلا  جـهن  ياج  دـنچ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
: دیامرف یم  هیواعم  هب  باطخ  همان 17  رد  هلمج  زا  .دنتفریذپن  ار  مالسا  تبغر 

دوب ایند  يارب  ای  راک ، نیا  اّما  دیدش ; نید  نیا  لخاد  هک  دیدوب  یناسک  زا  امـش  ًهَبْهَر ; اّمِإ  ًهَبْغَر َو  اّمِإ  ِنیِّدلا : ِیف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  «َو 
«. سرت زا  ای  و 

: دیامرف یم  همان 16  رد  نینچمه 

یسک نآ  هب  دنگوس  ُهوُرَهْظَأ ; ِْهیَلَع  ًاَناوْعَأ  اوُدَجَو  اّمَلَف  َْرفُْکلااوُّرَسَأ ، َو  اوُمَلْسَتْسا ، ِنِکل  اوُمَلْسَأ َو  اَم  َهَمَسَّنلا ، َأََرب  َو  َهَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلاَوَف  »
میلـست رهاظ  رد  هکلب  دنتفریذپن ، ار  مالـسا  نانآ ) ناتـسد  مه  صاع و  ورمع  هیواعم و   ) نانآ دـیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک 
راکـشآ دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  هچنآ  دنتفای ، مالـسا  ّدض  رب  یناروای  هک  یماگنه  اّما  دنتـشاد ; ناهنپ  هنیـس  رد  ار  رفک  دـندوب و  هدـش 

«. دنتخاس

شیرق ناکرشم  تسکش  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  شقن 

هحفص 103

مهـس رگید  ياه  گنج  رد  دوب و  ریذپانراکنا  یـساسا و  یـشقن  شیرق ، ناکرـشم  تسکـش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع شقن  دـیدرت  یب 
.دنریگب لد  رد  ترضح  نآ  زا  میظع  يا  هنیک  شیرق  ناکرشم  هک  دش  ببس  نیمه  تشاد و  رفک  ههبج  تسکش  رد  ییازسب 

نایم نیا  رد 
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و مالسلا ) هیلع  ) یلع تعاجش  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  يدرمیاپ  اب  مالـسا ، ّدض  رب  نانآ  هدرتسگ  ياه  شالت  هک  هّیما  ینب 
رظتنم دندیسر ، تکاله  هب  ترضح  نآ  تسد  هب  نوگانوگ  ياه  گنج  رد  نانآ  ناشیوخ  زا  یعمج  دنام و  ماجرفان  ناناملـسم  ریاس 

.دندوب مشاه  ینب  زا  يریگ  ماقتنا  تهج  یتصرف 

روما رب  هک  یماگنه  اّما  دنتشادن ، ار  نتفرگ  ماقتنا  يریگرد و  تأرج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نامز  رد  مالـسا و  يزوریپ  اب 
.دنتخاس راکشآ  ار  شیوخ  ياه  هنیک  دندش ، ّطلسم 

( مالسلا هیلع   ) ادخ لوسر  ینارگن 

نایب ناناملسم  يارب  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع ّتیعقوم  ماقم و  اهراب  هک  نآ  اب  طیارش و  همه  هب  هّجوت  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر 
هب ار  دوـخ  تیب  لـها  هب  یکین  اـهراب  درک و  بوـصنم  تماـما  هب  ار  ترـضح  نآ  رفن  نارازه  ناـیم  رد  مـخ  ریدـغ  زور  رد  دوـمرف و 

.دوب وا  نادناخ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ّقح  رد  شیرق  ياه  هنیک  نارگن  هراومه  یلو  دومرف ; هیصوت  ناناملسم 

( مالسلا هیلع  ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يزور  هک : دنک  یم  لقن  ریبکلا » مجعم   » رد یناربط »  » ّتنـس لها  گرزب  ملاع 
: دومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  باطخ  ترضح  نآ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دش  هدیسرپ  وا  زا  یتقو  .تخیر  کشا  دنکفا و  رظن 

( وت هب  تبـسن   ) یهورگ نورد  رد  هک  تسا  ییاه  هنیک  يارب  نم ) هیرگ  ; ) ِینوُدـِقْفَی یّتَح  ََکل  اهَنوُدـُْبی  مْوَق َال  ِروُدُـص  ِیف  ُِنئاغَـض  »
(1 «.) تخاس دنهاوخ  راکشآ  نم  زا  سپ  ار  نآ  هک  دراد ، دوجو 

یقرواپ

زین يرگید  ریبعت  اب  اـنعم  نیمه  ص 107 . ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 61 و  ج 11 ، یناربط ، ریبـکلا ، مجعم   . 1
مْوَق ِروُدُص  ِیف  ٌنَِحا  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ 
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(. ص 355 ج 3 ، یبهذ ، لادتعالا  نازیم  « ) يِدَْعب ْنِم  َّالِإ  ََکل  اهَنوُْدبَی  َال 

هحفص 104

دوب مالسلا ) امهیلع   ) نیسح نسح و  نارگن  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع

یتصرف رظتنم  هراومه  دـندوب ، هدروآ  مالـسا  رهاظ  هب  نانآ  زا  یعمج  هک  شیرق  تسناد ، یم  یبوخ  هب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
نیمک رد  یلو  دنتفای ; یمن  شیوخ  دصاقم  همه  يارجا  يارب  یفاک  هنیمز  ( مالسلا هیلع  ) یلع صخش  دوجو  اب  اّما  دندوب ; ماقتنا  يارب 

.دنریگب نانآ  زا  ار  مالسا  نامز  ياه  تسکش  ماقتنا  عاضوا ، رب  لماک  ّطلست  اب  هک  دندوب  هتسشن 

هیلع ) نانمؤمریما دسیون : یم  وا  .تسا  نایامن  یبوخ  هب  ینارگن  نیا  دنک ، یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  دـیدحلا » یبا  نبا   » هک ینخـس  رد 
: دراد یم  هضرع  دنوادخ  هب  ( مالسلا

َْتلُح َو  اْهنَع ; اوُزَجَعَف  ِرْدَْـغلاَو ، ِّرَّشلا  َنِم  ًابوُرُـض  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَـص  َِکلوُسَِرل  اوُرَمْـضَأ  ْمُهَّنِإَف  ْشیَُرق ; یلَع  َکیِدْعَتْـسَا  یِّنِإ  َّمُهّللَا  »
اذِإَف ًاّیَح ، ُْتمُد  ام  امُْهنِم  ْشیَُرق  َهَرَجَف  ْنِّکَُمت  ـال  َو  ًاْنیَـسُح ، ًاَنَـسَح َو  ْظَـفْحا  َّمُهّللَا  .َّیَلَع  ُهَِرئاّدـلا  َو  ِیب ، ُهَبْجَْولا  َِتناـکَف  اـهَْنَیب ; ْمُهَْنَیب َو 

هک ارچ  میوج ; یم  کمک  شیرق  رب  يزوریپ  يارب  وت  زا  نم  ادنوادخ ! ٌدیِهَـش ; ءْیَـش  ُّلُک  یلَع  َْتنَأ  َو  ْمِْهیَلَع ، ُبِیقَّرلا  َْتنَأَف  ِینَْتیَّفَوَت 
عنام وت  دندنام و  ناوتان  نآ  يارجا  زا  یلو  دنتـشاد ، رظن  رد  تربمایپ  هرابرد  ار  اه  گنرین  اه و  هئطوت  عاونا  هک  دـندوب  یناسک  نانآ 

ار نیسح  نسح و  اراگدرورپ ! .دیدرگ  جیسب  نم  ّدض  رب  اه  هئطوت  دش و  نم  هّجوتم  اهوهایه  همه  سپس  يدش ; اهنآ  دصاقم  يارجا 
زا ارم  هک  یماگنه  زاسم و  مهارف  نانآ  هب  تبـسن  ار  شیرق  نارجاف  هئطوت  یبایتسد و  ناکما  ما  هدـنز  نم  هک  ینامز  ات  اـمرف و  ظـفح 

(1 «.) یهاوگ زیچ  ره  رب  وت  ینانآ و  بقارم  دوخ  وت  یتفرگرب ، نانآ  نایم 

یقرواپ

هغالبلا جهن  حرش   . 1
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.تسا هدمآ  تالمج  نیا  زا  یشخب  زین  هبطخ 172  هغالبلا ، جهن  دوخ  رد  هتکن 413 . ص 298 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

هحفص 105

تسا راکشآ  ماقتناو  هنیک  راثآ  هیواعم  نانخس  زا 

یمارگ لوسر  نآرق و  مالسا ، اب  ار  وا  ینمشد  یبوخ  هب  ناوت  یم  یمالسا  روشک  رب  هطلس  نامز  رد  هیواعم  راتفر  لامعا و  زا  دنچ  ره 
اب وا  ینمشد  زا  تحارص  هب  هک  تسا ، هدرک  تبث  ار  يو  زا  ینانخـس  هاگ  خیرات  یلو  ( 1 ;) درک طابنتسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

.دراد تیاکح  ترضح  نآ  مان  وحم  يارب  وا  شالت  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

هک تسا  هدش  لقن  هیواعم ) دامتعا  دروم  رای  « ) هبعـش نب  هریغم   » دنزرف هریغم » نب  فرطم   » زا دسیون : یم  يدوعـسم »  » فورعم خّروم 
شوه لقع و  زا  تشگ و  یم  رب  تفگ و  یم  نخـس  وا  اب  تفر و  یم  هیواعم  دزن  زور  ره  مردپ  میدمآ و  ماش  هب  هریغم »  » مردپ اب  نم 

نم .درک  يراددوخ  ماش  ندروخ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، نیگهودـنا  رایـسب  یلو  تشگرب ، هیواـعم  دزن  زا  یبش  .درک  یم  فیرعت  وا 
ثیبخ دزن  زا  بشما  نم  تفگ : یتحاران ؟ همه  نیا  بشما  ارچ  مدیـسرپ : .تسا  هدـش  ادـیپ  ام  هداوناخ  هراـبرد  یلکـشم  مدرک  رّوصت 

رگا هتفرگ ، ـالاب  وـت  ماـقم  متفگ : وا  هب  مدوـب ، هدرک  توـلخ  هیواـعم  اـب  هک  نیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ مـتفگ : .مدرگ  یم  رب  مدرم  نـیرت 
محر هلـص  نک و  یکین  مشاه  ینب  زا  تنادنواشیوخ  هب  ًاصوصخم  .تساجب  رایـسب  ینزب  ریخ  راک  هب  تسد  يزاس و  هشیپ  ار  تلادع 

.دنرادن وت  يارب  يرطخ  زورما  نانآ  روآ ، اجب 

اّما داد ; ماجنا  دهدب ، ماجنا  دیاب  هچنآ  دیسر و  تفالخ  هب  رکبوبا  تفگ : دش و ) ینابصع  بلقنم و  وا   ) ناهگان
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تمحز لاس  هد  دیـسر و  تفالخ  هب  رمع  سپـس  رکبوبا ! دنیوگ : یم  یهاگ  طقف  دش ; شومارف  مه  وا  مان  تفر ، ایند  زا  هک  یماگنه 
هب نامثع  نامردارب  اهنآ  زا  دـعب  رمع ! دـنیوگ : یم  یهاگ  طقف  تفر ; ناـیم  زا  مه  شماـن  تفر ، اـیند  زا  هک  یماـگنه  زین  وا  دیـشک !
هب هراشا   ) مشاهوخا یلو  تفر ; ناـیم  زا  مه  وا  ماـن  تفر ، اـیند  زا  هک  یماـگنه  یلو  داد ! ماـجنا  يداـیز  ياـهراک  دیـسر و  تفـالخ 

جنپ زور  ره  تسا ) مرکا  لوسر 

یقرواپ

.240 ص 238 -  253 و ج 4 ، ص 250 -  ج 3 ، هغالبلا ،) جهن  حرش  ( ) مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ  هب : دینک  عوجر   . 1

هحفص 106

یقاب ام  زا  یمان  لمع و  هچ  لاح ، نیا  اب  ِهللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » دـنیوگ یم  دـننز و  یم  دایرف  اه ) هنذأم  رب   ) ار وا  ماـن  هبترم ،
نفد هشیمه  يارب  ار  مان  نیا  هک  نیا  زج  تسین  يا  هراچ  دنگوس ! ادـخ  هب  ًاْنفَد ; ًاْنفَد  َّالِإ  ِهللاَو  : » تفگ سپـس  ردام ! یب  يا  دـنام ، یم 

(1 !!«.) منک

، ور نیا  زا  .دراد  تیاکح  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  مالـسا و  زا  وا  هنیک  هیواعم و  ياه  همانرب  زا  یبوخ  هب  ارجام  نیا 
یب تایانج  دیـشکن و  تسد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناراـی  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نادـناخ  اـب  ینمـشد  زا  زگره  يو 
ماما ندـناسر  تداهـش  هب  شنادـنزرف ، یلع و  نعل  ّبس و  جاور  نآ  نشور  ياـه  هنومن  هک  هدـش  بکترم  ناـنآ  ّقح  رد  ار  يراـمش 

.تسا رگید  يرایسب  رجح و  نارای  يدع و  نب  رجح  و  مالسلا ) هیلع  ) نسح

ردب ياه  هتشک  ماقتنا  دیزی و 

تروص وا  روتسد  هب  البرک  میظع  تیانج  دوب و  قافآ  هرهش  ینید  یب  داسف و  رد  هک  هیواعم  نب  دیزی 
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هحفـص دیرخ و  دوخ  يارب  ار  ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  نت  هراپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دـنزرف  نتـشک  گنن  تفرگ و 
هتشک و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  ماقتنا  زا  اهراب  تخاس ، رت  کیرات  رتهایـس و  ارجام  نیا  اب  ار  يوما  تموکح  راب  تیانج 

: دینک یم  هظحالم  الیذ  ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  هک  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخس  ردب  ياه 

دورو اـجنآ  زا  دوب و  هتـسشن  ( 2 «) نوریج  » رب فرـشُم  یّلحم  رد  دوخ  رـصق  رد  دـیزی  هک  تسا  ییاـجنآ  هب  طوبرم  تسخن ، دروـم   1
یم همزمز  ار  راعشا  نیا  هک  دندینش  لاح  نامه  رد  .درک  یم  هدهاشم  ار  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  ناریـسا  ناوراک  سّدقم و  ياهرس 

: دنک

ْتَقَرْشَأ ُلوُمُْحلا َو  َْکِلت  ْتََدب  اَّمل  »

ِنُوریِج یبُر  یلَع  ُسوُمُّشلا  َْکِلت 

ْحِصَت ْوَا َال  ْحِص  ُْتلُقَف  ُبارُْغلا  َبِعَن 

« ِینُویُد ِمیِرَْغلا  َنِم  ُْتیَضَق  ْدَقَلَف 

یقرواپ

ص 129. ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 454 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم   . 1

نید میظعت  هب  ناکم  نآ  رد  اه  ینانوی  سپس  تسا و  هدوب  نیئباص  يّالصم  تسخن  ناکم  نیا  .تسا  هدش  عقاو  قشمد  رد  نوریج   . 2
رایـسب ياهانب  زا  هک  ار  انب  نیا  برد  .دوب  ناتـسرپ  تب  رایتخا  رد  ینامز  داتفا و  دوهی  تسد  هب  یتّدم  نآ  زا  دعب  دنتخادرپ ; یم  دوخ 

ماما سّدقم  رس  نآ  زا  سپ  دنتخیوآ و  نوریج  باب  نیمه  ِرد  رس  رب  ار  ییحی  ترضح  هدیرب  رـس  .دنتفگ  یم  نوریج » باب   » دوب ابیز 
ص 348) مّرقم ، نیسحلا  لتقم   ) .دش هتخیوآ  ناکم  نیمه  رد  زین  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

هحفص 107

.دیشک دایرف  یغالک  نامز  نآ  رد  دیبات ، نوریج  ياهیدنلب  رب  ادهش ) ياهرس   ) اهدیـشروخ نآ  و  دش ، رادیدپ  هلفاق  نآ  هک  یماگنه  »
: متفگ نم 
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(1 !«.) متفرگ مناراکهدب  زا  ار  دوخ  بلط  هک  نم  ینزن ، ای  ینزب  دایرف 

دیوگ یم  نخس  یمالسا  ياه  گنج  رد  دوخ  ماوقا  دادجا و  ياهنوخ  ماقتنا  زا  حیرصت  زا  رت  نشور  هیانک  تروص  هب  راعـشا  نیا  رد 
! متفرگ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  ار  ّتیلهاج  ياه  نوخ  ینعی  دوخ  ِبلط  هک  تسا  نیا  شدوصقم  ; 

رب دوخ  یتسدبوچاب  هک  یلاح  رد  دیزی  دنتخاس ، دیزی  سلجم  دراو  ار  البرک  نادیهـش  سّدـقم  ياهرـس  هک  تساجنآ  رگید  دروم   2
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  دز ، یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نادند  بل و 

َالَف ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل 

ْلََزن ٌیْحَو  َءاج َو َال  ٌرَبَخ 

اوُدِهَش رْدَِبب  یِخایْشَأ  َْتَیل 

ْلَسَْالا ِْعقَو  ْنِم  ُجَرْزَْخلا  َعَزَج 

ًاحَرَف اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهََال 

ْلَشَت ُدیِزَی َال  ای  اُولاَقل  َو 

الَثَم رْدَِبب  ُهاْنیَزَجَف 

ْلَدَتْعاَف رَْدب  َْلثِم  انْمَقَأ  َو 

ْمِقَْتنَأ َْمل  ْنِإ  فِْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل 

(2) ْلَعَف َناک  ام  َدَمْحَأ  ِیَنب  ْنِم 

! هدش لزان  ییحو  هن  دوب و  هدمآ  ادخ ) يوس  زا   ) يربخ هن  عقاو  رد  و  دندرک ، يزاب  تنطلس  اب  ادخ ) لوسر   ) مشاه نادنزرف  »

هدمآ يراز  هب  هزین  تابرـض  زا  هنوگچ  جرزخ  هلیبق  هک  دندید  یم  زورما  دـندوب ، هدـش  هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  نم  ناگرزب  شاک 
! تسا

! دنکن درد  تتسد  دیزی  يا  دنتفگ : یم  دندز و  یم  دایرف  يداش  زا  لاح ، نآ  رد 

یقرواپ

ص 435. مومهملا ، سفن   . 1
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هتـشک دحا و  گنج  زا  سپ  ار  يراعـشا  يو  .تسادخ  لوسر  تخـسرس  نانمـشد  زا  يرعبز » نب  هللادبع   » زا تایبا  نیا  مّود  تیب   . 2
یم دندوب و  زورما  ردب  گنج  رد  ام  ناگتـشک  شاک  هک  درک  وزرآ  نآ  رد  دورـس و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نارای  ندـش 

هدافتسا تیب  نیا  زا  دیزی  .دننک  یم  يراز  هنوگچ  هنیدم ) ناملسم  لیابق  زا   ) جرزخ هلیبق  هک  دندید 
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ص 495) البرک ، هّصق   ) .تسا هدورس  دوخ  ار  هّیقب  درک و 

هحفص 108

! میدش ربارب  هجیتن  رد  میدرک و  هلماعم  نانآ  اب  ردب  دننامه  میداد و  نانآ  هب  ار  ردب  يارجام  رفیک  زورما 

(2 «.) مریگن ماقتنا  مرکا ) لوسر   ) دمحا نادنزرف  زا  رگا  متسین  ( 1 «) ْفِْدنِخ  » ِنادنزرف زا  نم 

یم تخاون ، یم  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  نادند  بل و  رب  هک  یلاح  رد  هسلج  نامه  رد  دیزی  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 
(3 «.) ردب زور  ربارب  رد  تسا  يزور  زورما  رَْدب ; ِمْوَِیب  ٌمْوَی  : » تفگ

یلص ) ادخ لوسر  نادناخ  زا  ماقتنا  یپ  رد  يو  .دوش  یم  راکشآ  مالسا  ینابم  هب  وا  نامیا  مدع  دیزی و  رفک  یبوخ  هب  تارابع  نیا  زا 
ریـشمش دـندرک و  ملع  دـق  نآرق  مالـسا و  ربارب  رد  هک  ار  شیوخ  هفیاط  زا  ناگدـش  هتـشک  ماقتنا  تساوخ  یم  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا 

نآرق و هب  هاگچیه  شّدج  ردپ و  وا و  .دریگب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  دندیسر ، تکاله  هب  ناناملسم  عافد  اب  دندیـشک و 
ياه يزوریپ  مالسا و  رکشل  یمالسا و  میظع  بالقنا  ربارب  رد  هکلب  .دندوب  هدرواین  نامیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر 
زور نآو  دنداد  همادا  شیوخ  شالت  هب  هناقفانم  دندش و  ناملـسم  رهاظ  هب  ور ، نیا  زا  .دنتـشادن  تمواقم  بات  ناناملـسم  یپ  رد  یپ 

ناشیوخ یهاوخنوخ  هب  دندمآرب و  یلهاج  ّتنـس  يایحا  یپ  رد  دندید ، یمن  شیوخ  يارب  یبیقر  دندز و  هیکت  تردـق  هکیرا  رب  هک 
.دنتساخرب شیوخ 

نایوما رگید  زا  ینانخس 

نینوخ دربن  فادها  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  ماقتنا  يارجام 

یقرواپ

ِنادنزرف شرسمه  مان  هب  ار  سایلا  نادنزرف  .تسا  ناولح  تنب  الیل  شمان  هک  تسا  راِزن  نب  رَضُم  نب  سایلا  رسمه  بقل  فِْدنِخ »  . » 1
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: هب دینک  عوجر   ) .دوش یم  بوسحم  دیزی  هلمج  زا  شیرق و  يالعا  ياه  هّدج  زا  فدـنخ  نیاربانب ، برعلا ) ناسل   ) دـندیمان فدـنخ 
(. 25 ص 24 -  ج 1 ، يربط ، خیرات 

زا .تسا  هدش  لقن  دیزی  زا  یّنس  هعیش و  دّدعتم  ياه  باتک  رد  فلتخم ، تاریبعت  اب  راعشا  نیا  ص 122 . ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   . 2
ج 8، يربط ، خیرات  ص 133 ; ج 45 ، راونالاراحب ، ص 123 ; ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 231 ; قودص ، خیش  یلاما  هلمج :
ص يرونید ، لاوطلا  راـبخا  ص 80 ; یناهفـصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا  لـتاقم  ص 208 ; ج 8 ، ریثک ، نبا  هیاـهنلا  هیادـبلا و  ص 188 ;

ص 72. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 423 و  ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ; 267

ص 123. ج 4 ، بوشآ ، رهش  بقانم   . 3

هحفص 109

.دش يراج  نابز  رب  زین  هّیما  ینب  زا  رگید  دارفا  يوس  زا  دش ، نایب  دیزی  طّسوت  هک  نآ  رب  هوالع  اروشاع 

ار یّقح  ایآ  دیشک ؟ یم  ارم  هچ  يارب  دومرف : تفرگ و  رارق  دیزی  هاپـس  ربارب  رد  اروشاع  زور  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  یتقو   1
یلع تردـپ  زا  هک  تسا  يا  هنیک  ضغب و  ّتلع  هب  وت  اب  ام  گنج  دـنداد : خـساپ  یعمج  ما ؟ هداد  رییغت  ار  یتّنـس  اـی  ما ؟ هدرک  كرت 

(1) .تسا هتشک  ار  ام  دادجا  نینح  ردب و  گنج  رد  وا  هک  ارچ  میراد ;

هراشا اب  تفر و  ربنم  رب  دوب ، هنیدم  مکاح  زور  نآ  هک  يوما  صاع  نب  دیعس  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  نینچمه   2
تحاران نخس  نیا  زا  راصنا  ردب .»! زور  ربارب  رد  زورما  رَْدب ; ِمْوَِیب  ٌمْوَی  : » تفگ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ربق  هب 
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(2) .دندرک ضارتعا  يو  هب  دندش و 

لد رد  هدـش  مکارتم  ياه  هنیک  البرک ، نینوخ  يارجام  ياـه  هشیر  زا  یکی  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  ینـشور  هب  يدـنب  عمج  کـی  رد 
مالسا و زا  دنتساوخ  یم  نانآ  عقاو ، رد  .دوب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نامز  رد  شیوخ  ياه  تسکش  زا  نانآ  ماقتنا  نایوما و 

.دننک ناربج  ار  اه  تسکش  نآ  دنریگب و  ماقتنا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر 

.میرب یم  نایاپ  هب  ّتنس  لها  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یکی  زا  ینخس  اب  ار  تمسق  نیا 

گنج رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ياه  تداشر  تعاجـش و  لقن  زا  سپ  بلاط » یبا  نب  یلع   » مان هب  دوخ  باـتک  رد  بیطخ  میرکلادـبع 
: دسیون یم  رفک  كرش و  نارس  يدوبان  رد  ترضح  نآ  ریذپانراکنا  شقن  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نامز  ياه 

ناردـپ و نادـنزرف ، زا  یعمج  دوـب و  رتریگ  تخـس  رتدـیدش و  ناکرـشم  هـب  تبـسن  ناناملـسم  هـمه  ناـیم  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع »
نآ زا  سپ  شیرق ، ناکرشم  ناج  رد  هنیک  نیا  .دش  يو  هب  تبـسن  نانآ  هنیک  ببـس  نیمه  دناسر و  تکاله  هب  ار  نانآ  نادنواشیوخ 

دندش ناملسم  هک 

یقرواپ

یلاعم ص 492 ; نیـسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم   ) ...ْنیَنُح رْدـَب َو  َمْوَی  انِخایْـشَِأب  َلَعَف  ام  َکِیبَِال َو  اّنِم  ًاضُْغب  َُکِلتاُقن  َْلب  اُولاـقَف :  . 1
(. ص 11 ج 2 ، نیطبسلا ،

ص 72. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 110

ریشمش مد  زا  ار  مشاه  ینب  ناکدوک  ناوج و  ریپ و  شیرق ، هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  نآ  ات  ...تشاد  دوجو  زین 
«. دنتخاس هراوآ  هدرب و  تراسا  هب  ار  نانآ  نانز  دندنارذگ و  دوخ 

: دیازفا یم  سپس 

َرُکْذَن ْنَأ  اُنبْسَح  َو  دُحُأ ، رَْدب َو  ِیف  اهْالتَِقل  اذِهب  ُرَْأثَت  امَّنَأَک  «َو 
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دوخ ياه  هتشک  ماقتنا  دنتساوخ  یم  شیوخ  راک  نیا  اب  نانآ  ایوگ  َِعئاقَو ; ْنِم  َِکلذ  الَت  ام  َو  َءالَبْرَک ، ِیف  ِِهْتَیب  ِلآ  ِْنیَسُْحلا َو  َعَرْـصَم 
تراسا  ) ثداوح البرک و  رد  شنادناخ  نیـسح و  نداتفا  نوخ  كاخ و  هب  هک  تسا  یفاک  هنومن  يارب  دـنریگب و  دـحا  ردـب و  رد  ار 

(1 «.) مینک رکذ  ار  نآ  زا  سپ  تیب ) لها  نانز 

یقرواپ

(. صیخلت اب   ) 155 ص 154 -  ج 3 ، هینغم ، داوج  دمحم  هغالبلا ، جهن  لالظ  یف  لقن  قباطم   . 1

هحفص 111

هحفص 112

( نایوما تموکح  يزیر  هیاپ  رد  هفیقس  شقن   ) هفیقس رد  هئطوت  -3

هراشا

هتخادـنا هار  هب  مالـسا  ّدـض  رب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  رـصع  رد  ار  اه  هئطوت  اه و  گنج  نیرتگرزب  اهلاس ، هک  هّیما » ینب  »
یم راگزور  یماندب  يراوخ و  اب  ناناملسم  نایم  رد  ربمایپ ) ناگدشدازآ  « ) اقَلُط  » ناونع هب  خلت  یتسکـش  شریذپ  اب  ماجنارـس  دندوب ،

ود نوچ  دـنناوتب  ات  دـندوبن  رادروخرب  يا  ههجو  رابتعا و  چـیه  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تلحر  ماگنه  نانآ  .دـندنارذگ 
.دنزیخ اپب  مالسا  دیدج  جوم  لباقم  رد  هتشذگ  ههد 

« مشاه ینب   » تسد هجیتن  رد  داتفا و  قافّتا  هفیقس  نایرج  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  يا  هثداح  اب  یلو 
یعطق هطلس  هب  تیاهن  رد  هک  تشگ  مهارف  یطیارـش  دش ، هاتوک  زور  نآ  مطالترپ  داینبون و  هعماج  ّتیریدم  یمالـسا و  تموکح  زا 

.دیماجنا یمالسا  هعماج  رب  هّیما  ینب 

: میونشب يراخب » حیحص   » ینعی ّتنس  لها  عبانم  نیرتربتعم  زا  ار  نخس  نیا  دیراذگب 

نب دعـس  دندوب  ددـصرد  نانآ  .دـننک  باختنا  يریما  ناناملـسم  يارب  ات  دـندوب  هدـمآ  مهدرگ  هفیقـس  رد  راصنا  زا  یهورگ  زور  نآ 
هورگ شیرق  تلیضف  مچرپ  نتشارفارب  اب  رکبوبا »  » یلو دننیزگرب ; ریما  ناونع  هب  ار  جرزخ  هلیبق  سیئر  يراصنا  هدابع 
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ار راصنا 

هحفص 113

لصا رب  هیکت  اب  ( 1 «) دشاب شیرق  زا  دیاب  ناناملـسم  ياوشیپ  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  نخـس  نیا  اب  يو  .داد  تسکش 
ار تّما  ییاوشیپ  تماعز و  اهنت  ربمایپ  و  درک ;  هزرابم  نآ  اب  مالـسا  هک  یلـصا  .درک  هبلغ  نانآ  رب  برع  ماوقا  ریاـس  رب  شیرق  زاـیتما 

.دوب هداد  رارق  ( مالسلا مهیلع  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  رد 

باختنا رایعم  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  يایوگ  تسا  ام  تسد  رد  زورما  هفیقس ، رد  زور  نآ  ياهوگوتفگ  نوماریپ  هک  یتایاور  رابخا و 
.دیخرچ یم  ندوب  یشرق »  » روحم لوح  ًاتدمع  عمج  نآ  رد  هفیلخ 

: دیوگ یم  هغالبلا  جهن  هبطخ 26  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ اریز  دوش ، یمن  یـضار  امـش  تموکح  تراما و  هب  زگره  برع  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ راصنا  هب  رمع  »
رد ام  اب  دناوتب  هک  تسیک  .درک  دهاوخن  عانتما  دنک  تموکح  ربمغیپ  هفیاط  زا  يدرم  هک  نیا  زا  ًاعطق  برع  یلو  .تسین  امش  هلیبق  زا 

(2 (.»؟ میتسه وا  دنواشیوخ  ناکیدزن و  ام  هک  نآ  لاح  دنک ، هضراعم  يدّمحم  ثاریم  تموکح و 

: تسا هدمآ  نینچ  قاحسا  نبا  تیاور  رد 

ماوقا دنرادن و  ار  نآ  برع  ماوقا  رگید  هک  تسا  یماقم  تلزنم و  نینچ  ياراد  شیرق  زا  تعامج  نیا  هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  امـش  »
«. دش دنهاوخن  لوقلا  قفّتم  شیرق  زا  يدرم  رب  زج  برع 

(3 «.) تخانش دهاوخن  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تفالخ  هب  ار  شیرق  زج  برع  موق  : » تسا هدمآ  زین  رکبوبا  نایب  رد  و 

یقرواپ

 . ص 24 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  و  صیخلت .) فّرصت و  اب   ) ص 208 ج 8 ، نیبراحملا ، باتک  يراخب ، حیحص   . 1

ْمُکَرِّمَُؤت ْنَأ  ُبَرَْعلا  یَضْرَت  هللاَو ال  ُرَمُع : َلاق   . » 2
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»؟ ُُهتَریِـشَع ُُهئاِیلْوَأ َو  ُنَْحن  دَّمَُحم َو  َناْطلُـس  انُعِزاُنی  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَُّوبَّنلا  َِتناـک  ْنَم  اـهَْرمَأ  َیِّلَُوت  ْنَأ  ُبَرَْعلا  ُِعنَتْمَت  َـال  ْمُکِْریَغ َو  ْنِم  اـهُِّیبَن  َو 
ص 38. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

ص 24. كردم ، نامه  ْشیَرُِقل » َّالِإ  َْرمَْالا  اَذه  ُفِْرعَت  َبَرَْعلا َال  َّنِإ  َو   . »... 3

هحفص 114

هچنآ هکلب  تسین ، تلیضف  يوقت و  یگتسیاش و  تسا ، ناناملسم  يرادمامز  يارب  مزال  طرـش  هچنآ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم 
نیا نوچ  دوش ; یم  هصالخ  شیرق  رد  اهنت  مه  نآ  هک  تسا  يا » هلیبق  تفارـش   » درمـش مرتحم  درک و  تیاعر  ار  نآ  بناج  دیاب  هک 
یم ینامرف  رابریز  اهنت  ماوقا  ریاس  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  رادروخرب  یلام  ینید و  ّتیفارـشا  زا  ّتیلهاج  نامز  رد  هک  دوب  شیرق 

زا سپ  نیارباـنب ، .تشاد  تسد  رد  ناـمز  نآ  رد  ار  زاـجح  تشونرـس  هک  دوـب  شیرق  نـیا  و  دـنک ، عـضو  ار  نآ  شیرق  هـک  دـنتفر 
.دنک ینارمکح  ناگمه  رب  دریگ و  تسد  هب  ار  ناناملسم  روما  مامز  دراد  قح  هک  تسا  شیرق  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

.دننک هبلغ  راصنا  ریثک  عمج  رب  نآ  حرط  اب  دنتسناوت  زور  نآ  رد  شنارایتسد  رکبوبا و  هک  دوب  يا  هدنرب  گرب  نیرتمهم  نیا 

یبلطزایتما لباقم  رد  راصنا  تسکـش  اهنت  داـتفا  قاـفّتا  هفیقـس »  » رد هچنآ  دـهد  یم  ناـشن  مالـسا  لّوا  نرق  مین  ثداوح  يدـنب  عمج 
.دوشگ مالسا  ناهج  رب  ار  رگید  تالکشم  لئاسم و  باب  راوریجنز  هک  دش  هداهن  انب  اجنآ  رد  یلصا  هکلب  دوبن ، شیرق 

: درک هصالخ  بلطم  هس  رد  ناوت  یم  ار  هفیقس  ياهدمایپ  نیرتمهم 

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمرح  ندش  هتسکش  فلا )

نانخس هفیقس  رد  .دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمرح  ندش  هتسکش  هفیقس ، ياهدمایپ  نیرتمهم  زا  یکی 
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تّهبا دـش و  هدرپـس  یـشومارف  هب  تّما  يربـهر  تفـالخ و  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع بصن  رد  ( هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ حـیرص 
.دش هتسکش  تّما  نایم  رد  ترضح 

تمواقم اـب  هجیتن  رد  دـنورن و  اوراـن  هتـساوخ  نیا  راـب  ریز  نیتسار  ناـنمؤم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تیب  لـها  هک  دوب  یعیبط 
ار نآ  دز و  یم  نماد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  تمرح  رتشیب  ندش  هتـسکش  هب  دوخ  نیا  هک  دنوش  هجاوم  تفالخ  هاگتـسد 

.دیشخب یم  ّتیمسر  تّما  نایم  رد 

هحفص 115

اجنادب ات  هاگیاج  نآ  ظفح  يارب  دوب ، هدروآ  گنچ  هب  يا  هلیبق  بّصعت  شتآ  نتخورفارب  اب  ار  شیوخ  هاگیاج  هک  تفالخ  هاگتـسد 
یمن روطخ  یناملـسم  چیه  هّلیخم  هب  یّتح  نآ ، زا  لبق  حابـص  دـنچ  ات  هک  يزیچ  .درب  شروی  تلاسر  یحو و  هناخ  هب  هک  تفر  شیپ 

.درک

، ریبز نوچ  يدارفا  هک  نانآ  .دندوب  هدرک  عانتما  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مالـسا  ناگرزب  زا  يدادـعت  هفیقـس  ناتـساد  زا  سپ  هک  میناد  یم 
نب ّیبا  بزاع و  نب  ءارب  دوسا ، نب  دادقم  رـسای ، نب  راّمع  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  بهلوبا ، نب  هبتع  ّبلطملادـبع ، نب  ساّبع 

.دندوب هدش  عمج  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  لزنم  رد  یگمه  دندش  یم  هدید  نانآ  عمج  رد  بعک 

: دنک یم  لقن  ّتنس  لها  فورعم  دنمشناد  ّهبر » دبع  نبا  »

ترـضح هناخ  هب  شتآ  زا  یلعـشم  اب  يو  گنجب ! نانآ  اب  دـندرک  عانتما  تعیب  زا  ناـنآ  رگا  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  ار  رمع  رکبوبا ، »
ار ام  هناخ  ات  يدمآ  ایآ  باّطخ ! هداز  يا  تفگ : دمآ و  ولج  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف .دنازوسب  ار  نآ  ات  دمآ  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف 

(1 !«.) دینک تعیب  رکبوبا  اب  تّما  هّیقب  نوچ  هک  نآ  رگم  .يرآ  تفگ : ینازوسب ؟

هدمآ يربط  خیرات  رد  نینچمه 
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: تسا

.دـندوب هدـمآدرگ  اـجنآ  رد  نیرجاـهم  زا  ینادرم  ریبز و  هحلط و  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع لزنم  هب  باـطخ  نب  رمع  »
(2 «.) دیوش جراخ  نآ  زا  ندرک  تعیب  يارب  هک  نیا  ای  منازوسب  ناترس  رب  ار  هناخ  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نانآ  هب  هاگنآ 

یقرواپ

یلَع ران  ْنِم  سَبَِقب  َلَْبقَأَف  ْمُْهِلتاقَف ! اَْوبَأ  ْنِإ  َُهل : َلاق  َو  مالـسلا ) اهیلع  ) َهَمِطاـف ِْتَیب  ْنِم  ْمُهَجُرْخَِیل  ِباّـطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َثََعب  رَْکباـبَأ  َّنِإ   . 1
ُهَّمُْالا ِهِیف  ْتَلَخَد  امِیف  اُولُخْدَـت  ْوَأ  ْمَعَن  َلاق : انَراد ؟ َقِرُْحَتل  َْتئِجَأ  ِباّطَْخلا  َْنباَی  َْتلاقَف : مالـسلا ) اهیلع  ) ُهَمِطاـف ُْهتَیِقَلَف  ْمِْهیَلَع  َمِرْـضَی  ْنَأ 

رما باب  فارـشالا ، باـسنا  ص 30 ; ج 1 ، هسایـسلا ، هماـمالا و  هب : دـینک  عوـجر  نینچمه  ( 260 ص 259 -  ج 4 ، دیرفلا ، دـقع  )
ص 268. ج 2 ، یلکرز ، رتکد  راّکز و  رتکد  قیقحت  اب  هفیقسلا ،

هللاَو ر َلاقَف : .َنیِرِجاهُْملا  َنِم  ٌلاجِر  ُْرَیبُّزلا َو  ُهَْحلَط َو  ِهِیف  ٍِّیلَع َو  َلِْزنَم  ِباّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  یتَأ   . » 2

رد رجح  نبا  و  ص 108 ) ج 3 ،  ) لادتعالا نازیم  رد  یبهذ  ص 443 .) ج 2 ، يربط ، خـیرات  «. ) ِهَْعیَْبلا َیِلا  َّنَجُرْخََتل  ْوَأ  ْمُْکیَلَع  َّنَقِّرْحَُال 
، دش یهتنم  شگرم  هب  هک  يرامیب  نآ  رد  رکبوبا  هک  دـندرک  تیاور  دواد  نب  ناولع  لاح  حرـش  رد  ص 189 ) ج 4 ،  ) نازیملا ناسل 

َْمل یِّنَأ  ُتْدِدَو  : » دوب هدـش  هتـسب  اـم  ّدـض  رب  گـنج  يارب  هچرگ  مدرک ، یمن  زاـب  روز  هب  ار  همطاـف  هناـخ  هک  متـشاد  تسود  تفگ :
«. ِبْرَْحلا یَلَع  َقَلْغَأ  ْنِإ  ُُهتْکَرَت َو  َهَمِطاف َو  َْتَیب  ْفِشْکَأ 

ج 2، بهذلا ، جورم  ص 36 و  ج1 ، هسایسلا ، همامالا و  رد  زین  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  ص 619 ) ج 2 ،  ) شخیرات رد  يربط 
.تسا هدمآ  ص 301 

هحفص 116

رد زین  يرذالب » »
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: دومرف درک و  باّطخ  نب  رمع  هب  ور  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  دنک : یم  لقن  فارشالا » باسنا  »

هناخ رد  یهاوخ  یم  ایآ  باّطخ ! دـنزرف  يا  ِكُوبَأ ; ِِهب  َءاج  امِیف  يْوقَأ  َِکلذ  ْمَعَن َو  َلاق : ِیباب ؟ َّیَلَع  ًاقِرُْحم  َكاُرتَأ  ِباّـطَْخلا ! َْنباَـی  »
(1 «.) تسا رت  مهم  هدروآ  تردپ  هچنآ  يارب  راک  نیا  تحلصم )  ) .يرآ داد : خساپ  ینزب ؟ شتآ  ارم 

دزن تعیب  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما یتقو  هک  دش ، هدیـشک  اجنادب  ات  تشاد  هفیقـس  رد  هشیر  هک  اه  تمرح  کته  نیا  هنماد 
، تسین يدوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنتفگ : دـینک ؟ یم  هچ  امـش  منکن  تعیب  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  دـندوب ، هدروآ  رکبوبا 

(2 !) درک میهاوخ  ادج  تندب  زا  ار  ترس 

ًامیقتـسم ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  رـضحم  اه  لاس  هک  یناسک  يوس  زا  مه  نآ  اه ، ینکـش  تمرح  نیا  هک  دوب  حـضاورپ 
هدافتـسا ءوس  دروم  نازیم  هچ  اـت  تسناوـت  یم  دـندوب ، هدوـمن  بسک  يراـبتعا  ههجو و  شیوـخ  يارب  تهج  نیا  زا  و  هدرک ، كرد 

يارب ار  یموـش  جـیاتن  درب و  ورف  یکاـندرد  ثداوـح  سوباـک  رد  ار  مالـسا  هدـنیآ  و  دریگ ، رارق  هـّیما » ینب   » نوـچ یناـبلط  تـصرف 
.دروآ راب  هب  ناگدنیآ 

يرشب يرما  هب  یهلا  دهع )  ) تفالخ ندش  لیدبت  ب )

هک یهلا ، تفالخ  ندش  لیدبت  دمآ  تسد  هب  هفیقس  زا  هک  ینشور  هجیتن  نیمّود 

یقرواپ

.هفیقسلا رما  باب  ص 268 ، ج 2 ، فارشألا ، باسنا   . 1

همامالا و َکَُقنُع » ُبِرْـضَن  َوُه  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ِهللاَو  ًاِذا  اُولاـق : ْهَمَف ؟ ْلَْـعفَأ  َْمل  ْنِإ  َلاـقَف : رَْکب  ِیبَأ  یلِإ  ِِهب  اْوَضَم  ًاـِّیلَع َو  اوُجَرْخَاَـف   . » 2
(. مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  هعیب  تناک  فیک  باب  ص 31-30 ، ج 1 ، هسایسلا ،

هحفص 117

يرشب يداع  رما  کی  هب  تفرگ ، یم  تأشن  شلوسر  دنوادخ و  میقتسم  نییعت  ّصن و  زا  شرابتعا 
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زا دـنچ  ینت  راـصنا و  ناـیم  هاـتوک  هرجاـشم  کـی  رد  ار  ّتیّمها  نیا  اـب  يا  هلئـسم  تشونرـس  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  دوب ،
.درک نییعت  يا  هلیبق  یموق و  ّتیبصع  رب  هیکت  اب  مالسا ، ناگرزب  روضح  نودب  شیرق ،

لصا هک  درادن  دوجو  ینیمضت  چیه  رگید  دروخ ، مقر  یّصاخ  هفیاط  عفن  هب  ینوناق  ای  دوش ، هتسکش  یلـصا  رگا  یعامتجا ، ماظن  رد 
.دوشن هتسکش  رگید  ياه 

ّتیّمها نیا  اب  يا  هلأسم  فیلکت  .درکن  يوریپ  ینّیعم  نوناق  چیه  زا  هفیلخ  رادمامز و  باختنا  هفیقس ، زا  سپ  لیلد ، نیمه  هب  تسرد 
باختنا لّوا و  هفیلخ  ّتیـصو  هب  رگید  زور  و  دروخ ، مقر  شیرق  زا  يرامـش  تشگنا  دادـعت  راـصنا و  نیب  هرجاـشم  ناـیم  رد  يزور 

.دش هدرپس  هرفن  شش  ياروش  هب  راب  رگید  وا و  یصخش 

يارب دـیزی  يدزماـن  يارب  هیواـعم  ار  نآ  هک  دـش  يا  هناـهب  هفیلخ ، باـختنا  رد  یتاـبث  یب  جرم و  جره و  نیمه  مینادـب  تسا  بلاـج 
.دزاس حرطم  تفالخ 

: تفگ نینچ  مدرم  هب  باطخ  يو 

غارس هب  دوخ  ناناملسم  دادن ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  تفر و  ایند  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  دیناد  یم  امـش  مدرم ! يا  »
نامز رد  مه  رمع  .دومن  راذگاو  رمع  هب  ار  تفالخ  یتّیـصو  قبط  شتافو  تقو  رد  رکبوبا  یلو  .دندرک  باختنا  ار  يو  هتفر و  رکبوبا 

.درک لّوحم  يرفن  شش  ياروش  هب  ار  نآ  شگرم 

مه رمع  .دوب  هدادـن  ماجنا  ار  راک  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  درک  يراـک  هفیلخ  نییعت  رد  رکبوبا  دـینیب  یم  هک  ناـنچ  سپ 
يارب هک  منیب  یم  تحلصم  نم  مه  زورما  .دندرک  لمع  دندید و  ار  ناناملسم  تحلصم  کی  ره  .دوب  هدرکن  رکبوبا  هک  درک  يراک 
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(1 !«.) میامن يریگولج  تّما  نایم  رد  تافالتخا  زا  مریگب و  تعیب  دیزی 

بیجع و رظن  هب  .دوب  هدش  سرغ  هفیقس  رد  هک  دوب  یموش  لاهن  ِلوصحم  نیا  يرآ ،

یقرواپ

ص 212-211. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 1

هحفص 118

!! دریگ رارق  دیزی  نوچ  يدرف  مادنا  رب  تفالخ  يادر  هک  دسر  یم  دولآزنط 

( یهاشداپ هب  تفالخ  لیدبت   ) ماش رد  هّیما  ینب  ندیسر  تردق  هب  ج )

کی هب  لیدبت  رگید ، ههد  ود  یکی  زا  سپ  دننک ، یم  بیوصت  اهنآ  هک  يزیچ  دندرک  یمن  رکف  ادـتبا  زا  هفیقـس  رد  نارـضاح  دـیاش 
.دش دهاوخ  یثوروم  یتنطلس  تموکح 

تیامح اب  ینایلاس  ّیط  تموکح  نیا  هکلب  دـشاب ، هدروآرب  رـس  مالـسا  يایند  رد  هزور  کـی  هک  دوبن  يا  هدـیدپ  هّیما  ینب  تموکح 
.تشاذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  افلخ  ناهنپ  ادیپ و  ياه 

رد هّیما  ینب  یتنطلس  تموکح  هب  هار ، همادا  رد  تفای و  لّزنت  شیرق  زا  يدرف  يرادمامز  هب  هفیقـس  رد  دوب ، یهلا  يدهع  هک  تفالخ 
یهاـشداپ يروطارپما و  هب  ار  یمالـسا  ّتیمکاـح  دوب و  وا  لاـمآ  نیرترب  يزودـنارز ، یبلط و  ترـشع  هک  یتموکح  .دـیماجنا  ماـش 

.دوب هدرک  لیدبت  یثوروم 

ناناملـسم زا  رهاظ  بسح  هب  هک  نیا  اب  شنامدود  نایفـسوبا و  دـش ، یم  هدیـشاپ  هفیقـس  رد  يا  هلیبق  ییوج  يرترب  رذـب  هک  زور  نآ 
رد نیملـسم  مالـسا و  هیلع  اه  ینمـشد  اه و  گـنج  نتخادـنا  هار  هب  رد  ناـشنیگنن  رایـسب  هقباـس  ّتلع  هب  یلو  دـندش ، یم  بوسحم 

نید هیلع  ار  نانآ  هدروآ و  نامرف  ریز  هب  ار  لیابق  رگید  هتشذگ ، نارود  نوچ  دننک و  هدافتسا  تصرف  زا  دنناوتب  هک  دندوبن  یتّیعضو 
.دننک جیسب  داینبون 

، شیرق یبلطزایتما  لصا  رب  هیکت  اب  دندوب  هتـسناوت  يدع »  » و ْمیَت »  » نوچ شیرق  ناشن  مان و  یب  ياه  هریت  دـندید  یم  هک  نیا  زا  یلو 
راصنا تسخن  مدق  رد 
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ناـنمؤمریما تیاـصو  تفـالخ و  اـب  طاـبترا  رد  ار  ( هلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  حیرـص  نانخـس  دـعب  هـبترم  رد  هدز و  راـنک  ار 
ياهزایتما همّدقم  تسناوت  یم  زایتما  نیا  هک  نیا  هچ  .دندوب  نامداش  لد  رد  دنیامیپب ; يرگید  هار  هتفرگ و  هدیدان  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

هرخالاب هک  دش  مه  نیمه  دشاب و  يرگید 

هحفص 119

! دمآ شوج  هب  تموکح  ندروآ  گنچ  هب  يارب  زین  هّیما  ینب  نارس  عمط  گید 

: دیوگ یم  هدرک ، فارتعا  هتکن  نیا  هب  دوخ  نایفسوبا 

رکبوبا و هلیبق   ) يدـع میت و  هفیاط  ود  تسد  هب  هک  ماگنه  نآ  زا  تفالخ  اـهِیف ; ُْتعِمَط  یَّتَح  ٍّيِدَـع  ْمیَت َو  ِیف  ْتَراـص  َهَفـالِْخلا  َّنِإ  »
(1 !«.) مدرک عمط  نآ  رد  زین  نم  داتفا  رمع )

ربارب رد  دوب ، هدماین  هاتوک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  لباقم  رد  سفن  نیرخآ  ات  هک  نایفسوبا  نوچ  یصخش  هک  دوب  حضاو  رپ 
.دمآ دهاوخن  هاتوک  زگره  (، 2) تسناد یم  شیرق  موق  نییاپ  ياه  هدر  زا  ار  نانآ  هک  رمع  رکبوبا و  نوچ  ییاهناسنا 

ادتبا دش ، ربخاب  ایاضق  زا  نوچ  تعجارم ، زا  سپ  .تشادن  روضح  هنیدم  رد  نایفـسوبا  داتفا  قافّتا  هفیقـس  يارجام  هک  یماگنه  یلو 
.تفاتش رمع  رکبوبا و  يوس  هب  دینشن  یباوج  نوچ  یلو  تفر  ( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما دزن  هب  ییوج  هنتف  روظنم  هب 

، تسا هدرک  يروآ  عمج  هک  ار  یلاوما  تاکز  تسا  رتهب  تسا  یکانرطخ  درم  يو  دیآ ، یم  ام  دزن  نایفـسوبا  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 
(3 !) دنک توکس  ات  یشخبب  وا  دوخ  هب 

دهد یم  ناشن  یخیرات  دانسا  یلو  دیسر  ارف  یمالسا  تفالخ  هاگتـسد  اب  نایفـسوبا  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  هرود  رمع ، هشقن  نیا  اب 
هّیما ینب  يرجه  مهدزیس  لاس  رد  دوب  هچ  ره  ( 4) .تسا هدوب  شزرا  یب  یلومعم و  توکس  قح  کی  زا  رتارف  رایسب  ّتیعقاو  هک 

یقرواپ

1
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ص 356. ج 6 ، یناغالا ، ص 690 و  باعیتسالا ، . 

ج دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ْشیَُرق » ِیف  ْتَیب  َّلَذَأ  ِْرمَْالا  اَذه  یلَع  ُْمتیِّلُو  َلاقَف : مالـسلا ) هیلع  ) ٍِّیلَع یلِإ  َنایْفُـسُوبَأ  َءاج   . » 2
ص 45. ، 2

ص 44. كردم ، نامه   . 3

: دیامرف یم  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تفالخ  نایعّدم  اب  ناقفانم  دنویپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح   . 4

َیلِإ ِهاعُّدلا  َو  َِهلالَّضلا ، ِهَِّمئَا  یلِإ  اُوبَّرَقَتَف  ُهَدَْعب ، اوَُقب  َُّمث  ََکل ، ِِهب  ْمُهَفَصَو  اِمب  ْمُهَفَصَو  َو  َكَرَبْخَأ ، اِمب  َنیِِقفانُْملا  ِنَع  ُهللا  َكَرَبْخَأ  ْدَق  «َو 
ناقفانم عضو  زا  ار  امـش  دـنوادخ  اْینُّدـلا ; ُمِِهب  اُولْکَأَف  ِساّنلا ، ِباقِر  یلَع  ًاماّکُح  ْمُهُولَعَج  َلامْعَْالا َو  ُمُهْوَّلَوَف  ِناتُْهْبلا ، ِروُّزلاـِب َو  ِراـّنلا 

هب زین  ربمایپ  زا  سپ  ناقفانم ) نیا   ) .تسا هدرمـش  رب  امـش  يارب  ار  نانآ  فاصوا  هدوب  مزال  هک  نانچ  هتخاس و  هاگآ  دیاب  هک  نانچنآ 
کیدزن خزود  شتآ  هب  ناگدـننک  توعد  هارمگ و  نایاوشیپ  هب  گنرین ) و   ) ناـتهب غورد و  اـب  ار  دوخ  دـنداد و  همادا  دوخ  یگدـنز 
لوغـشم ایند  ندروخ  هب  نانیا  هلیـسو  هب  دـندرک و  راوس  مدرم  هدرگرب  ار  اهنآ  دـندرپس و  اهنیا  تسد  هب  ار  اهراک  زین  ناـنآ  .دـنتخاس 

(. هبطخ 210 هغالبلا ، جهن  «. ) دندش

هحفص 120

.دننک یم  تفایرد  تقو  هفیلخ  زا  هنوگ  نیا  ار  میلست  توکس و  نیا  شاداپ 

یم لیسگ  ماش  يوس  هب  نایمور  اب  گنج  يارب  هیواعم  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  دیزی  یگدرکرس  هب  ار  يرکـشل  رکبوبا  لاس ، نآ  رد 
رکـشل هدنامرف  ناونع  هب  شردارب  گرم  زا  سپ  هک  يو  .تسین  نایفـسوبا  رگید  دنزرف  هیواعم  زج  یـسک  هاپـس  نیا  رادـمچرپ  .دراد 

.ددرگ یم  بوصنم  زین  راید  نآ  تیالو  هب  رمع  تفالخ  هرود  رد  دوش  یم  هدیزگرب 

هک نآ  بلاج 
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یمـسر مکح  یتّدم  زا  سپ  دنک و  یم  مادق  ًاسأر ا  دوخ  هکلب  دـنام  یمن  هفیلخ  مکح  رظتنم  یّتح  هاگیاج  نیا  يّدـصت  يارب  هیواعم 
.ددرگ یم  غالبا  يو  هب  مه  هفیلخ 

ربماـیپ تلحر  زا  سپ  تعرـس  نآ  اـب  مه  نآ  تیـالو ، تفـالخ و  هاگتـسد  رد  نایفـسوبا  نادـنزرف  هّیما و  ینب  ناـمدود  ندـش  رهاـظ 
.تسا مالسا  خیرات  زار  زمررپ و  تاقافّتا  زا  یمالسا ، تفالخ  زکرم  زا  رترود  رایسب  يا  هقطنم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

هتخیر زور ، نآ  مالسا  يایند  رـسارس  رد  سپـس  ماش و  رد  هّیما  ینب  یثوروم  يدادبتـسا و  تموکح  هدولاش  نآ  هلیـسو  هب  هک  یقافّتا 
.دش

! هیواعم اب  رمع  تاشامم  زار  زمر و 

لاّمع و هب  تبـسن  هک  ییاه  يریگ  تخـس  همه  دوجو  اب  مّود  هفیلخ  دـهد  یم  ناـشن  یخیراـت  ياـه  یـسررب  هک  نآ  رتروآ  تفگش 
یهاشداپ و طاسب  هیواعم  دـید  یم  هک  نیا  اب  درک و  یم  یـشوپ  مشچ  هیواـعم  تاهابتـشا  نیرت  شحاـف  زا  تشاد ، دوخ  نارادـنامرف 

یّتح نآ ، حالصا  ددصرد  زگره  تسا ، هدومن  انب  داسف  هنایشآ  ماش  روانهپ  هقطنم  رد  یمالسا  تموکح  ّدض  رب  هدرک و  نهپ  تنطلس 
مه یلاخ  کشخ و  رّکذت  کی  تروص  هب 

هحفص 121

.تسا بیجع  یتسار  نیا  و  دماینرب !

بقل ادخ » ریشمش   » هک ار  دیلو » نب  دلاخ   » هک دوب  يّدج  اجنادب  ات  شنارادنامرف  لاّمع و  زا  يریگ  تخس  یسر و  باسح  رد  رمع » »
(1) .درک لزع  یهدنامرف  زا  نیملسم  لاملا  تیب  هب  يزادنا  تسد  مرج  هب  دوب ، هتفرگ 

باسح و هب  ات  تخاس  هناور  تشاد  هدـهع  هب  ار  رـصم  يرادـنامرف  هک  صاع » نب  ورمع   » بناـج هب  ار  يراـصنا » هملـسم  نب  دّـمحم  »
هفیلخ هدنیامن  .دیامن  هرداصم  ار  شلاوما  فّلخت ، تروص  رد  دنک و  یگدیسر  يو  باتک 
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(2) .دروآ هنیدم  هب  دوخ  اب  درک و  هرداصم  ار  وا  ییاراد  فصن  دنزب  تسد  ورمع »  » هدامآ ماعط  هب  هک  نآ  نودب  رصم  رد 

قّالـش اب  دنادرگزاب و  لاملا  تیب  هب  ار  شا  هتخودنا  درک ، تنایخ  نیملـسم  لاملا  تیب  هب  عورـشمان  قیرط  زا  هریرهوبا »  » هک هاگنآ  و 
!«. تسا هدـییازن  ینارچرخ  يارب  زج  ار  وت  همیما »  » تردام : » تفگ درک و  باـطخ  يو  هب  تنوشخ  اـب  تخاون و  يو  ندـب  تشپ و  رب 

(3)

تروص رد  درک و  یم  یگدیـسر  مامت  ّتقد  اب  ار  شلاّمع  نارادـنامرف و  لاوما  ییاراد و  هلاس  همه  هک  دوب  نانچ  رمع  راـتفر  هریس و 
(4) .درک یم  هرداصم  ار  نانآ  ياه  ییاراد  کی ، ره  لزع 

وا تشز  ياه  تعدـب  اه و  تنایخ  لباقم  رد  هک  دوب  هتفهن  هیواعم  اب  يو  راتفر  زرط  رد  يزار  هچ  اه  يریگ  تخـس  همه  نیا  اـب  یلو 
؟ دادن ناشن  دوخ  زا  يّدج  شنکاو  زگره 

نآ رد  رمع  يارب  يو ، ياج  هب  يا  هتسیاش  درف  ندادرارق  هیواعم و  لزع  هک  یلاح  رد 

یقرواپ

ص 180. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

رب نیرفن  َرَمُِعل ; الِماَع  ِهِیف  ُتْرِص  ًانامَز  ُهللا  َنََعل  : » تفگ هک  تفشآرب  دروخرب  نیا  زا  نانچ  صاعورمع  ص 175 . كردم ، نامه   . 2
«. متسه رمع  رازگراک  نم  هک  هنامز  نیا 

ص 14. ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ِرُمُْحلا » ِهَیْعَِرل  َّالِإ  ُهَْمیَمُأ  َْکتَعَجَر  ام  َلاق :  . » 3

.دعب هب  ص 174  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 4

هحفص 122

.تسا تّما  فرط  یب  ناقّقحم  همه  باجعا  تریح و  ببس  هک  درک  یم  تاشامم  يو  اب  نانچ  اّما  دوب ، ناسآ  رایسب  نامز 

دوخ وا  .دوبن  ناهنپ  رمع  هاگدید  زا  هاگچیه  هیواعم  ناهنپ  ادیپ و  ینید  ّدض  ياهراک 
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ماظن رارقتسا  یمالسا و  ّتیمکاح  درط  يارب  ار  يو  لمع  رد  یلو  ( 1 !«) تسا برع  يارسک  يو  : » تفگ یم  هیواعم  ندید  ماگنه  هب 
هب ار  يزورما  نانبل  ندرا و  نیطسلف ، هّیروس ، ياهروشک  نیمزرـس  زا  یعیـسو  ورملق  و  دوب ، هتـشاذگ  نانعلا  قلطم  دازآ و  یهاشداپ ،

.درک ّطلسم  ناناملسم  سومان  ناج و  لام و  رب  ار  وا  تشاد و  ینازرا  يو 

هب اهنت  یلو  درک ، هدهاشم  نابهگن  ظفاحم و  اهدـص  نایم  رد  ار  هیواعم  قارطمطرپ  میظع و  بکوم  داهن ، اپ  قشمد  هب  رمع  هک  يزور 
(2) .دشن هدید  هفیلخ  زا  يّدج  تفلاخم  چیه  رگید  درک و  هدنسب  یلامجا  هداس و  شسرپ  کی 

هک هاـگنآ  و  دادـن ، زورب  دوخ  زا  یتّیـساّسح  نادـنچ  تسا ، هدـیمان  برع  هاـشداپ  نیتسخن  ار  دوخ  هیواـعم  دینـش  هک  تقو  نآ  یّتـح 
شردپ هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  هیواعم  شدـنزرف  ار  اه  لوپ  نآ  تسناد  یم  هک  نآ  اب  تفرگ ، نایفـسوبا  زا  ار  لوپ  زا  رپ  نیجروخ 

(3 !.) تفشاین رب  راکشآ  تنایخ  نیا  زا  تسا ، هداد 

هب دیچیپ  یم  دوخ  هب  درد  تّدش  زا  هک  گرم  ماگنه  رمع  هغالبلا ، جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا » یبا  نبا   » لقن هب  هک  نآ  رتزیگنا  تریح 
: تفگ نینچ  يروش  لها 

تموکح دوش و  یم  لمع  دراو  هیواعم  دینک  فالتخا  رگیدکی  اب  رگا  هک  نیا  هچ  دیزیهرپب ، هقرفت  زا  دـینکن و  فالتخا  نم  زا  سپ  »
(4 !«.) دوبر دهاوخ  امش  گنچ  زا  ار 

رد هّیما  ینب  نامدود  ّتیعقوم  تیبثت  رد  ار  هیواعم  تسد  اجنآ  ات  هفیلخ  ارچ  یتسار 

یقرواپ

 . ص 386 ج 4 ، هباغلا ، دسا  و  ص 114 و 115 ، ج 59 ، رکاسع ، نبا  خیرات   . 1

ص 413. ج 3 ، هباصالا ، ص 253 و  ج 1 ، باعیتسالا ، هب : دوش  هعجارم   . 2

3

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 164. ج 6 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  . 

َریِمَأ ِذئَنیِح  ُهَیِواعُم  َناک  َنایْفُـس َو  ِیبَأ  ُْنب  ُهَیِواعُم  ِْرمَْالا  اَذـه  یلَع  ْمُکَبَلَغ  ُْمتْـضَغابَت  ُْمتَْربادَـت َو  ُْمتْدَـعاقَت َو  ُْمتْدَـساحَت َو  ْنِإ  َو   . »... 4
ص 187. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ِماّشلا »

هحفص 123

!؟ دشک یم  يروش  لها  خر  هب  ار  يو  تردق  لاح  هک  تشاذگزاب  ماش 

كّرحت و هنوگ  ره  زورب  تروص  رد  و  دـنک ؟ راهم  ار  مشاـه  ینب  تردـق  هک  دوب  نیا  ماـش  رد  هّیما  ینب  تیوقت  زا  هفیلخ  روظنم  اـیآ 
!؟ دیامن بوکرس  هّیما  ینب  ینعی  مالسا ، هنیرید  نانمشد  ِتردق  اب  ار  نانآ  مشاه ، ینب  يوس  زا  یمایق 

! دشاب هتفهن  هتکن  نیمه  رد  تاشامم  ارادم و  همه  نیا  یلصا  زار  تسا  نکمم  يرآ !

یلامتحا ياه  مایق  لباقم  رد  ار  دوخ  هدرب و  الاب  ار  شیوخ  ّتینما  بیرـض  ماش ، رد  هّیما  ینب  ندناسر  تموکح  هب  اب  هفیلخ  عقاو ، رد 
لباقم رد  شیوخ  یتظافح  رپس  ناونع  هب  هّیما  ینب  ناـمدود  زا  دوب و  هدرک  همیب  مشاـه  ینب  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـنزرف 

تموکح ياـه  هیاـپ  هدوسآ  يرطاـخ  اـب  اـت  داد  یم  لاـجم  ناـنآ  هب  تهج ، نیمه  هب  دوب و  هدرک  هدافتـسا  مشاـه  ینب  مشخ  ناـفوط 
هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  نادنزرف  نوخ  هک  یتموکح  .دنزاس  راوتـسا  مکحم و  دنمتورث ، روانهپ و  هقطنم  نآ  رد  ار  شیوخ  يدادبتـسا 

هک دـش  بکترم  مالـسا  رد  ار  یعیاجف  تخیر و  نیمز  هب  قحان  هب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا هّللادـبعابا  نادیهـش  رالاس  و  هلآو ) هیلع 
.دش دهاوخن  وحم  اه  هرطاخ  زا  زگره 

(. دوش یم  هتخادرپ  نآ  هب  دعب  لصف  رد  هک   ) تفای يرتشیب  باتش  تسا ، هدوب  هّیما  ینب  زا  زین  دوخ  هک  نامثع  نامز  رد  نایرج  نیا 

نیا

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


رتشیب دیسر » تداهش  هب  هفیقس  زور  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ِهَفیِقَّسلا ; َمْوَی  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق   » هک مالک  نیا  قمع  هک  تساج 
.دوش یم  راکشآ 

: دیوگ یم  هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  ینعم  رپ  عماج و  رایسب  تیب  ود  رد  یناهفصا  قّقحم  موحرم 

ُهَلَمْرَح ُهامَر  ْذِإ  ُهامَر  ام  َو 

َُهل َدَّهَم  ْنَم  ُهامَر  امَّنِإ  َو 

ِهَفیِقَّسلا ِِبناج  ْنِم  یتَأ  ٌمْهَس 

ِهفِیلَخ ْيَدَی  یلَع  ُهُسْوَق  َو 

نیا هکلب  تخادـنا ، یم  ریت  هک  دوبن  هلمرح  نیا  تفرگ ) یم  هناشن  ار  رغـصا  یلع  موقلح  و   ) تخادـنا یم  ریت  هلمرح  هک  ماـگنه  نآ  »
اهر یسک  ار  ریت 

هحفص 124

ناتـسد رد  شنامک  هدـش و  اهر  هفیقـس  يوس  زا  هک  تسا  يریت  نیا  دوب ! هتخاس  هدامآ  هلمرح  يارب  ار  يرتسب  نینچ  هک  تسا  هدرک 
(1 !«.) دوب هفیلخ 

یقرواپ

(. هیلع هللا  ناوضر   ) یناهفصا قّقحم  موحرم  راعشا  ناوید   . 1

هحفص 125

هحفص 126

نامثع ندیسر  تردق  هب  و  رمع ، یباصتنا  ياروش  -4

نامثع ندیسر  تردق  هب  و  رمع ، یباصتنا  ياروش 

هک دوب  رمع  يوس  زا  یباصتنا  ياروش  لیکـشت  يارجاـم  درمـش ، ـالبرک  يارجاـم  ياـه  هشیر  زا  ناوت  یم  هک  ار  يا  هتکن  نیمراـهچ 
.دش يوما  ههبج  تیوقت  هجیتن  رد  نامثع و  ندیسر  تردق  هب  زاس  هنیمز 

: تسا نینچ  نامثع  ندیسر  تردق  هب  اروش و  نیا  لیکشت  يارجام  هدرشف 

، دید گرم  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  دش و  حورجم  یتخـس  هب  دوب ، ؤلؤلوبا »  » شا هینک  هک  زوریف »  » مان هب  يدرم  هلیـسو  هب  رمع  هک  ینامز 
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صاقو یبا  نبدعس  ریبز ، هحلط ، نامثع ، یلع ، دوب : یضار  رفن  شش  نیا  زا  گرم  ماگنه  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تفگ : نینچ 
نآ .دـننک  باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  یکی  ات  دوش ، ماجنا  رفن  شـش  نیا  تروشم  هب  دـیاب  تفالخ  رما  اذـل  .فوع  نب  نامحّرلا  دـبع  و 

درک اهنآ  هب  یهاگن  سپس  دنزاس ، رضاح  ار  رفن  شش  ره  ات  داد  روتسد  هاگ 
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ام داد : خساپ  ریبز  .درک  رارکت  ار  هلمج  هرابود  .دندرک  توکس  اهنآ  دیـسرب ; تفالخ  هب  نم  زا  دعب  دیتسه  لیام  امـش  همه  تفگ : و 
! میسرن تفالخ  هب  ارچ  میتسین ، وت  زا  رتمک 

یلاح رد  تفر ، ایند  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تفگ : هحلط  هب  هلمج  زا  .درمـش  یبیع  نت  شـش  زا  کـی  ره  يارب  همادا  رد  رمع 
هب ار  مدرم  وت  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  و  ( 1) دوب یـضاران  وت  زا  يا  هتفگ  باجح » هیآ   » لوزن زا  دـعب  هک  يا  هلمج  رطاخ  هب  هک 

حیحص قیرط  نشور و  هار 

یقرواپ

هدمآ ر ربمایپ  نانز  هرابرد  هک  تسا  ِباجِْحلا ) ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْساَف   ) هیآ باجح  هیآ  زا  روظنم   . 1

زا سپ  .مینک  یم  جاودزا  نانآ  اب  ام  تفر ، ایند  زا  هک  ادرف  یلو  دـناشوپب ، ام  زا  ار  اهنآ  زورما  دـهاوخ  یم  ربمایپ  تفگ : هحلط  .تسا 
لباق هتکن  .درک  عونمم  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  ار  ادـخ  لوسر  رـسمه  اب  جاودزا  دـش و  لزاـن  بازحا  هروس  هیآ 53  نخـس  نیا 

نیا زا  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  هک  تفگ  زاغآ  رد  هچنآ  اب  تسا  يراکشآ  ضقانت  رد  هحلط  هرابرد  رمع ، نخس  نیا  هک  تسا  نآ  هّجوت 
.دوب یضار  رفن  شش 

هحفص 127

! ینک یم  حازم  رایسب  هک  تسا  نیا  وت  بیع  اهنت  ینک ; یم  تیاده  یبوخ  هب 

: تفگ نینچ  نامثع  بیع  ندرمش  رب  رد  رمع 

، ِءْیَْفلِاب ْمُهَتَْرثآ  َو  ِساّنلا ، ِباقِر  یلَع  طیِعُم  ِیبَأ  ِیَنب  َهَّیَُما َو  ِیَنب  َْتلَمَحَف  َكاّیِإ ، اـهِّبُِحل  َْرمَْـالا  اَذـه  ُْشیَُرق  َکـْتَدَّلَق  ْدَـق  َکـِب  یِّنَأَـک  »
دنا و هداد  وت  تسد  هب  شیرق  ار  تفالخ  هک  منیب  یم  ایوگ  ًاْحبَذ ; َکِشاِرف  یلَع  َكوَُحبَذَـف  ِبَرَْعلا ، ِنابؤُذ  ْنِم  ٌَهباصِع  َْکَیِلا  ْتَراسَف 

طیعم یبا  ینب  هّیما و  ینب 
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برع ناگرگ  زا  یهورگ  نیملـسم ) شروش  رثا  رب   ) يراذـگ و یم  نانآ  رایتخا  رد  ار  لاملا  تیب  ینک و  یم  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار 
(1 !«.) دنرب یم  رس  ترتسب  رد  ار  وت 

عمج يا  هناخ  رد  ار  رفن  شـش  نیا  راصنا ، زا  نت  هاـجنپ  اـب  وا  نفد  زا  سپ  هک  داد  ناـمرف  تساوخ و  ار  يراـصنا  هحلطوبا  ماـجنارس 
، دنک يراشفاپ  تفلاخم  رد  رفن  کی  دنهد و  يأر  یـسک  هب  رفن  جنپ  هاگره  دـنزادرپب ; تروشم  هب  وا  نیـشناج  نییعت  يارب  ات  دـننک ،

رفن هس  فرط و  کی  رفن  هس  رگا  و  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  فلاـخم  رفن  ود  رفن ، راـهچ  قفاوت  تروص  رد  نینچمه  دـننزب و  ار  وا  ندرگ 
يراشفاپ تفلاخم  رد  رگا  ار  هّیقب  دنراد و  مّدـقم  تساهنآ ، نایم  رد  فوع  نب  نامحّرلادـبع  هک  ار  یهورگ  نآ  دـندوب ، رگید  فرط 

ار یـصخش  دوخ  ناناملـسم  ات  دـننزب ، ندرگ  ار  همه  دـشن ، لـصاح  یقفاوت  تشذـگ و  اروش  زا  زور  هس  رگا  دـننزب و  ندرگ  دـننک ،
! دننک باختنا 

( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  و  دیسر ، دهاوخن  وا  هب  تفالخ  نامثع  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع دوجو  اب  تسناد  یم  هک  هحلط  ماجنارس 
صاّقو یبا  نب  دعس  .درک  راذگاو  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ار  دوخ  ّقح  ریبز  هک  یلاح  رد  تفرگ ، ار  نامثع  بناج  تشادن ، یشوخ  لد 

: دندش هصالخ  رفن  هس  رد  رفن  شش  نیاربانب ، .داد  فوع  نب  نامحّرلادبع  شیومع  رسپ  هب  ار  شیوخ  ّقح 

یقرواپ

ص 186. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 128

.نامثع نامحّرلادبع و  مالسلا ،) هیلع  ) یلع

شور و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّتنـس  ادخ و  باتک  قبط  هک  منک  یم  تعیبوت  اب  تفگ : درک و  یلع  هب  ور  تسخن  نامحرلادبع 
رکبوبا و
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رظن و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّتنـس  ادخ و  باتک  قبط  یلو  مریذپ ، یم  تفگ : خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع .ینک  يراتفر  رمع 
نیا راب  هس  نامحرلادبع  .تفریذپ  ار  نآ  نامثع  .دومن  رارکت  ار  هلمج  نامه  درک و  نامثع  هب  ور  نامحرلادبع  .منک  یم  لمع  مدوخ 

هب مالـسلا ) هـیلع  ) یلع هـک  دوـب  اـج  نـیا  .درـشف  تفـالخ  هـب  ار  ناـمثع  تـسد  اذـل  .دینـش  ار  باوـج  ناـمه  درک و  رارکت  ار  هـلمج 
مّود لّوا و  هفیلخ  هک  يراظتنا  نامه  يراد ; راظتنا  وا  زا  هک  نیا  رگم  يدرکن ، ار  راک  نیا  وت  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف نامحّرلادـبع 

(1 !«.) دیسر یهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  زگره  یلو  دنتشاد ; رگیدکی  زا 

: تسا هّجوت  لباق  هتکن  دنچ  اجنیا  رد 

هحلط هک  ارچ  دسرن ; ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  تفالخ  دوب ، هدش  ینیب  شیپ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هرفن  شـش  ياروش  لیکـشت  هوحن  لّوا :
هیلع ) یلع هب  یلیاـمت  ناـنآ  تـشاد و  قـّلعت  نآ  هـب  رکبوـبا  هـک  يا  هلیبـق  ناـمه  زا  ینعی  .دوـب  هشیاـع  يوـمع  رـسپ  و  مـْیَت »  » هلیبـق زا 

.دنتشادن ( مالسلا

تـسد هب  كرـش ، رفک و  ربارب  رد  مالـسا  ياه  گنج  رد  شناکیدزن  اه و  ییاد  دوب و  هّیما  ینب  زا  شرداـم  زین  صاـّقو  یبا  نب  دـعس 
درکن و تعیب  ترضح  نآ  اب  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع تفالخ  نامز  رد  یّتح  وا  ببس ، نیمه  هب  دندوب و  هدش  هتشک  مالسلا ) هیلع  ) یلع

دوب مّلسم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  تبسن  وا  يزوت  هنیک  نیاربانب ، .تسوا  دنزرف  اروشاع  البرک و  هثداح  گرزب  راکتیانج  دعس ، نب  رمع 
; دوب نامثع  داماد  زین  يو  هک  تسا  ` وع نب  نامحّرلادبع  رگید  صخش  .دوبن  لیامتم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  زین  يو  لیلد ، نیمه  هب  و 

.دوب نامثع  رهاوخ  موثلک » ّما   » رهوش هک  ارچ 

ریبز طقف  هجیتن ، رد 
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.دش یم  هتخیر  نامثع  عفن  هب  ءارآ  هّیقب  تفرگ و  یم  ار  ترضح  نآ  بناج  تشاد ، هقالع  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  هک 

یقرواپ

همامالا و ص 297-292 ; ج 3 ، يربط ، خـیرات  ; 188 ص 185 -  ج 1 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هب : دـینک  عوجر   . 1
ص 370-368. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ  و  تاریبعت ) رد  توافتاب   ) ص 42 ج 1 ، هسایسلا ،

هحفص 129

: دومرف .تسا  هدرک  نایب  هدرشف  يا  هنوگ  هب  ار  ارجام  نیمه  هغالبلا ) جهن  مّوس  هبطخ   ) هّیقشقش هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

يور نم  زا  شا  هنیک  رطاخ  هب  اروش ) ياضعا   ) اهنآ زا  یکی  ماجنارس  نَه ; نَه َو  َعَم  ِهِرْهِِصل ، ُرَخْالا  َلام  ِِهنْغِِضل َو  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  اغَـصَف  »
رب هوالع  درک ، ادـیپ  لیامت  نامثع )  ) يرگید هب  شیداـماد  رطاـخ  هب  تشاد و  مّدـقم  تقیقح  رب  ار  يدـنواشیوخ  يرگید  تفاـترب و 

(1 «.) تسین دنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  رگید  تاهج 

مدـع عـقاو  رد  هک  ، درمـشرب فوـع  نب  نامحّرلادـبع  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  هحلط و  يارب  یبیاـعم  تحارـص  هب  رمع  نآ ، رب  هوـالع 
.دناسر یم  تفالخ  هب  ار  نانآ  یگتسیاش 

(2) .دوب یضاران  وت  زا  يدوب  هتفگ  هک  ینخس  رطاخ  هب  باجح  هیآ  يارجام  رد  ادخ  لوسر  تفگ : هحلط  هرابرد 

(3) .يروخ یمن  مدرم  روما  هب  یگدیسر  تفالخ و  درد  هب  هک  یتسه  گنج  درم  وت  تفگ : صاقو  یبا  نب  دعس  هب 

(4) .تسین هاگیاج  نیا  هتسیاش  وت ، دننامه  یفیعض  درم  یتسه و  فیعض  يدرم  وت  تفگ : زین  فوع  نب  نامحّرلادبع  هب 

کی اب  اّما  دـننیزگرب ; ار  یکی  نامثع  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایم  زا  هک  داد ، یم  يأر  ّقح  طقف  دارفا  نیا  هب  اـیوگ  نانخـس  نیا  اـب  وا 
.درک رت  نیگنس  نامثع  عفن  هب  ار  وزارت  هفک  هدش ، باسح  شنیچ 

یقرواپ

1
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ص 358-366. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ  هب : دینک  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  . 

ص 184. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

.كردم نامه   . 3

 . ص 186 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 4

هحفص 130

دیسر دهاوخن  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  تموکح  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  لبق  زا  یـسایس  نارظن  بحاص  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  دیاش 
.دندرک یم  عنم  اروش  هسلج  رد  تکرش  زا  ار  ترضح  نآو 

زا مهاوخ  یمن  داد : خـساپ  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما وشم ! اروش  نیا  دراو  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ساّبع  نبا  يربط ، لقن  رباـنب 
.دریذپ تروص  یتفلاخم  نم  بناج 

(1 «.) دید یهاوخ  تسین ، وت  دنیاشوخ  هک  ار  هچنآ  تروص  نیارد  ُهَرْکَت ; ام  يرَت  ًاذِإ  : » تفگ ساّبع  نبا 

اب دنک و  تکرش  هسلج  نآ  رد  دید  مزال  تسناد ، یم  تماما  تفالخ و  هتسیاش  ار  دوخ  هک  نآ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
مدرم درک و  ار  دوخ  راک  هنازومرم  هشقن  نآ  رگید  راب  اّما  درک ; زین  ار  مادقا  نیمه  دـناسر و  تابثا  هب  ار  شیوخ  ّتیناّقح  لالدتـسا ،

.دندش هرهب  یب  ( مالسلا هیلع  ) یلع يربهر  زا 

سلجم نآ  رد  ترـضح  رگا  دـنیوگن  ات  و  دوش ، مهّتم  تفلاخم  فاکـش و  داجیا  هب  تساوخ  یمن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نآ ، رب  هوالع 
.دید اروش  نآ  رد  روضح  هب  ار  تحلصم  مالسلا ) هیلع  ) الوم ور  نیا  زا  دنداد ، یم  يو  هب  ار  شّقح  درک ، یم  تکرش 

نامثع هک  ارچ  دشاب ; نامثع  تفالخ  لاح  ره  هب  نآ  لوصحم  هک  دـنک  میظنت  ینانچ  نآ  ییاروش  رمع  هک  تسین  بّجعت  ياج  مّود :
.درک يو  هب  گرزب  یتمدخ  رکبوبا  زا  سپ  تفالخ  هب  رمع  ندیسر  يارب  زین 

، راضتحا لاح  رد  رکبوبا  دیوگ : یم  فورعم  خّروم  ریثا » نبا  »
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هک تسا  یتیـصو  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب   : » سیونب تفگ : وا  هب  .دـسیونب  تفالخ  رما  رد  یتّیـصو  اـت  درک  راـضحا  ار  ناـمثع 
«. ...دعب اّما  تسا  هدومن  ناناملسم  هب  رکبوبا 

: تشون ار  اه  هلمج  نیا  شدوخ  نامثع  یلو  دش ، شوهیب  لاح  نیمه  رد  رکبوبا 

یقرواپ

هدرک یهن  اروش  نآ  رد  تکرش  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع زین  ساّبع  تسا : هدمآ  ریثا  نبا  خیرات  رد  ص 293 . ج 3 ، يربط ، خیرات   . 1
(. ص 68 ج 3 ، لماک ،  ) .دوب

هحفص 131

ریخ چیه  زا  مداد و  رارق  امش  رب  هفیلخ  ار  باّطخ  نب  رمع  نم  ًاْریَخ ; ْمُُکلآ  َْمل  ِباّطَْخلا َو  َْنب  َرَمُع  ْمُْکیَلَع  ُْتفَلْخَتْسا  ِدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب  اّمَا  »
!«. مدرکن راذگورف  امش  يارب  یبوخ  و 

نم دوزفا : سپس  و  تفگ ! ریبکت  رکبوبا  .دناوخ  وا  ناوخب و  تفگ : دمآ و  شوه  هب  رکبوبا  تشون ، ار  هلمج  نیا  نامثع  هک  یماگنه 
مریمب میاین و  شوه  هب  نم  رگا  يدیـسرت  هک ) دوب  نیا  يارب  یتشون  رمع  ماـن  هب  ار  تفـالخ  يدرک و  هلجع  هک  نیا   ) منک یم  رّوصت 

(1 !) درک اعد  وا  ّقح  رد  رکبوبا  .دوب  نینچ  يرآ ! تفگ : نامثع  .دننک  فالتخا  مدرم 

!؟ رتالاب نیا  زا  یتمدخ  هچ  یتسار 

هّیما ینب  تردق  میکحت  رد  نآ  شقن  نامثع و  تفالخ  ياهدمایپ 

، دوب راکشآ  زاغآ  نامه  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  مالـسا و  اب  نانآ  ینمـشد  هک  هّیما  ینب  تفالخ ، هب  ( 2) نامثع باختنا  اب 
.دش مهارف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لآ  زا  ماقتنا  ياه  هنیمز  دنتفای و  تردق 

میقتـسم ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ّدـض  رب  اه  گنج  یمامت  رد  هک  تفرگ  رارق  ینادـناخ  رد  تردـق 
یشان هن  دنتسناد ، یم  تموکح  تنطلس و  دننامه  يزیچ  يویند و  يرما  ار  ادخ  لوسر  ذوفن  تردق و  دنتشاد و  تکراشم 
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: تفگ نامثع  هب  باطخ  يزور  نایفسوبا  نامثع ، نتفای  تردق  زا  سپ  رطاخ ، نیمه  هب  .تّوبن  تلاسر و  زا 

تفالخ نیا  ٌران ; ٌهَّنَج َو ال  ام  يِرْدَأ  ُْکلُْملا َو َال  َوُه  امَّنِإَف  َهَّیَمُأ ، ِیَنب  اهَداتْوَأ  ْلَعْجاَو  ِهَرُْکلاَک ، اهْرِدَأَف  ٍّيِدَع  ْمیَت َو  َدَْعب  َْکَیلِإ  ْتَراص  »
هلیبق نایم   ) پوت نوچمه  ار  نآ  نونکا  .تسا  هدیسر  وت  هب  رمع )  ) يدع و  رکبوبا )  ) میت هلیبق  زا  سپ 

یقرواپ

ص 676 و 678. ج 5 ، لاّمعلا ، زنک  ص 425 و  ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

.سمش دبع  نب  هّیُما  نب  صاعلا  یبا  نب  نافع  نب  نامثع   . 2

هحفص 132

( یمالـسا تفالخ  هن   ) تسا ییاورنامرف  هلأسم ، طـقف  هک ) نادـب  ار  هتکن  نیا  ! ) هد رارق  هّیما  ینب  ار  نآ  ياـه  هیاـپ  نادرگب و  تدوخ )
!«. مسانش یمن  ار  یخزود  تشهب و  هک  نم 

(1) .درک يدنت  نایفسوبا  هب  تفشآ و  رب  نآ  زا  زین  نامثع  هک  دوب  دنسپان  تشز و  يا  هزادنا  هب  نخس  نیا 

يا هلأسم  هرامعوبا ! يا  تفگ : دز و  دگل  مالـسلا ) هیلع  ) هزمح بانج  ربق  هب  نایفـسوبا  ماّیا ، نامه  رد  تسا  هدمآ  خیرات  رد  نینچمه 
َْرمَْالا َّنِإ  ِهَرامُع ! ابَأ  ای  : ) دـننک یم  يزاب  نآ  اب  هدیـسر و  اـم  ناـکدوک  تسد  هب  زورما  میدوب ، هدیـشک  ریـشمش  نآ  رـس  رب  زورید  هک 

(2 (.) ِِهب َنُوبَّلَعَتَی  َمْوَْیلا  اَِنناْملِغ  ِدَی  ِیف  یْسمَأ  ِْفیَّسلِاب ، ِْهیَلَع  انْدَلَتْجا  يِذَّلا 

رد المع  نانآ ، هب  ناوارف  لاوما  فلتخم و  ياـه  تسپ  نداد  اـب  درکن و  رود  یتموکح  بصاـنم  زا  ار  هّیما  ینب  ناـمثع  هنافّـسأتم  یلو 
! دیشوک هّیما  ینب  ههبج  تیوقت  ریسم 

مالسا و فیعضت  قافن و  ههبج  تیوقت  ببس  نامثع  نامز  رد  هک  ییاهراک 

: مینک یم  وگزاب  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  اجنیا  رد  ام  تسا و  ناوارف  دیدرگ  نانمؤم 

1
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نایوما رایتخا  رد  يدیلک  بصانم 

زا شیب  هیواعم  دوب و  وا  رایتخا  رد  نانچمه  زین ، نامثع  تفـالخ  ناـمز  رد  تشاد ، رارق  هیواـعم  راـیتخا  رد  لـبق  زا  هک  ماـش  نیمزرس 
هیواعم هک  تسا  راکـشآ  بّصعتم  ریغ  ناقّقحم  يارب  نخـس  نیا  .دیـشوک  یم  شیوخ  تراـما  ياـه  هیاـپ  تیوقت  تهج  رد  هتـشذگ 

هب دوب و  هدیزرو  ایند  راک  رد  هیواعم  : » تنارود لیو  رـصاعم ، فورعم  دنمـشناد  ریبعت  هب  .درکن  رواب  ار  مالـسا  زگره  هک  دوب  یـسک 
جرخ مک  یسیلپ  ار  نید  .دوبن  دنبیاپ  نید 

یقرواپ

عوجر  ) .تسا هدـمآ  ّتنـس  لها  عبانم  رگید  رد  زین  يرگید  تاریبعت  اـب  نخـس ، نیا  هرامش 3017 .)  ) ص 416 ج 2 ، باـعیتسا ،  . 1
(. ص 68 ج 11 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 53 و  ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 185 ; ج 8 ، يربط ، خیرات  هب : دینک 

ص 136. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 133

(1 !«.) دوش لیاح  ایند  تاّذل  زا  عّتمت  وا و  نایم  دیاب  یمن  هک  تسناد  یم 

إَبَِنب ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  ْنِإ   ) هیآ هک  تسا  یسک  دیلو  .تخاس  هفوک  یلاو  ار  ( 2) شیوخ يردام  ردارب  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلو  نامثع ،
ینیما همّالع  .تسا  هدـش  لزان  وا  هرابرد  (; 3 «) دینک یسررب  صّحفت و  دنک ، لقن  امش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  هاگره  (; » اُونَّیَبَتَف

(4) .دنک یم  لقن  لوزن  نأش  نیا  رب  ار  نآرق  ریسفت  لیوأت و  هب  ناهاگآ  عامجا  ياعّدا 

(5) .تسا هتسناد  خزود  لها  ار  يو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يدوعسم ، هتفگ  هب  هک  تسا  یسک  دیلو 

لاح نامه  اب  يزور  .دوب  رمخ  ندیـشون  اهنآ  زا  یکی  هک  داد  یم  ماجنا  يداـیز  ياـهیراک  فـالخ  هفوک  يرادـنامرف  ماـگنه  هب  يو 
حبص زامن  دش و  رضاح  حبص  زامن  يارب 
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(6) .دناوخ تعکر  راهچ  ار 

ار نایوما ) زا  رگید  یکی  « ) صاع نبدیعـس   » نامثع نیملـسم  نایم  ینیبدب  ّوج  داجیا  یناگمه و  ضارتعا  ببـس  هب  دیلو  لزع  زا  سپ 
(7) .دزرس اجنآ  رد  تشز  يروما  زین  يو  زا  .تخاس  هفوک  رادنامرف 

دروم هک  دـیمان  شیرق »! ناتـسب   » ار رهـش  نآ  هفوـک ، تراـما  زا  هبناـج  همه  يریگ  هرهب  دادبتـسا و  رورغ و  ِرـس  زا  صاـع  نب  دـیعس 
(8) .تفرگ رارق  رتشا » کلام   » ضارتعا

طّـسوت يرعـشا » یـسوم  وبا   » لزع زا  سپ  يو  .دوب  نامثع  ییاد  رـسپ  هک  تسا  زیرک » نب  رماـع  نب  هّللادـبع   » ناـمثع رگید  رادـنامرف 
طقف 25 هللادبع  .دش  هرصب  یلاو  هفیلخ ،

یقرواپ

.مهد لصف  نامیا ، رصع  تنارود ، لیو  نّدمت  خیرات   . 1

(. ص 347 ج 2 ، بهذلا ، جورم   ) دوب ردام  بناج  زا  نامثع  ردارب  دیلو  هک  دنک  یم  حیرصت  يدوعسم   . 2

هیآ 6. تارجح ،  . 3

ص 276. ج 8 ، ریدغلا ،  . 4

ص 334. ج 2 ، بهذلا ، جورم   . 5

ثیدح رمخلا ، ّدح  باب  دودحلا ، باتک   ) ملسم حیحص  باتک  رد  یّتح  هک  تسا  روهشم  يردق  هب  دیلو  ندیشون  بارش  يارجام   . 6
(. دعب هب  ص 120  ج 8 ، ریدغلا ، هب : دینک  هعجارم  رتشیب  عالّطا  يارب   ) .تسا هدمآ  زین  ( 38

ص 337. ج 2 ، يدوعسم ، بهذلا  جورم  دعب و  هب  ص 120  ج 8 ، ریدغلا ،  . 7

ص 365. ج 3 ، يربط ، خیرات   . 8

هحفص 134

.دش گرزب  رهش  نیا  رادنامرف  هک  تشاد ! لاس 

یلو تفرگ ; رارق  ناناملـسم  ضارتـعا  دروم  يو  یتـموکح  هویـش  .دوب  شاـپ  تخیر و  لـها  نارذگـشوخ و  بلط ، هاـفر  يدرف  يو 
(1) .دادن يرثا  بیترت  تاضارتعا  هب  نامثع 

رصم یلاو  نامثع  يوس  زا  يو  .دوب  نامثع  یعاضر  ردارب  حرس » یبا  نب  هّللادبع  ، » هّیما ینب  هلیبق  زا  نامثع  نارادنامرف  زا  رگید  یکی 
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.دش

داد و یم  رارق  ازهتسا  دروم  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تخسرس  نانمشد  زا  وا  دنا : هتـشون  يو  هرابرد 
.دشاب هدیبسچ  هبعک  هناخ  هدرپ  هب  دنچ  ره  تسا ، رده  وا  نوخ  دومرف : ادخ  لوسر  ور ، نیا  زا 

.دومن ناهنپ  ار  وا  زین  نامثع  دش و  هدنهانپ  نامثع  هب  دمآ و  هّکم  هب  یتّدـم  زا  سپ  هک  نآ  ات  دوب ، يرارف  یتّدـم  يو  لیلد ، نیمه  هب 
یتوکس زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  .درک  تعافـش  وا  يارب  دروآ و  ادخ  لوسر  دزن  بسانم  یتصرف  رد  ار  يو  هاگنآ 

یـسک هک  دوب  نآ  يارب  نم  توکـس  نیا  دومرف : ادـخ  لوسر  دـش ، جراخ  هّللادـبع  قاـفّتا  هب  ناـمثع  هک  نآ  زا  سپ  .درک  وفع  ار  وا 
 . ...دنزب ندرگ  ار  وا  دزیخرب و 

.دش ّدترم  دروآ ، مالسا  رهاظ  هب  هک  نآ  زا  سپ  وا 

يو زا  نایرصم  تیاکش  ببس  نیمه  درک و  یم  راتفر  مدرم  اب  يرگدادیب  متس و  اب  رصم ، يرادنامرف  ماگنه  هب  حرس  یبا  نب  هّللادبع 
(2) .دش نامثع  دزن 

نامثع یلاع  رواشم  مکح  نب  ناورم 

.دوب مکح  نب  ناورم  تشاد ، نامثع  ياه  يریگ  میمصت  رد  ییازسب  شقن  هک  نایوما  رگید  زا 

یقرواپ

ص ج 1 ، یشرقلا ، فیرش  رقاب  خیش  مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  ص 319 و  ج 3 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر   . 1
.345  - 344

ج 12، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 173 ; ج 3 ، هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  ص 341 ; ج 3 ، يربط ، خیرات  هب : دـینک  عوجر   . 2
.352 ص 351 -  ج 1 ، مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  226 و  ص 224 - 

هحفص 135

، شیوخ تموکح  نیتسخن  ياه  لاس  رد  نامثع 
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هب دندوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  يدیعبت )  ) دیرط هک  ار  مکح » نب  ناورم   » شرـسپ و  صاعلا » یبا  نب  مَکَح   » دوخ يومع 
.دنادرگزاب هنیدم 

نامثع رب  مدرم  هک  يروما  هلمج  زا  دـنیوگ : یم  دنتـسه ، ّتنـس  لـها  فیراـعم  زا  یگمه  هک  یبهذ »  » و ّهبر » دـبع  نبا   » و هبیتق » نبا  »
(1 !) دندشن راک  نیا  هب  رضاح  رمع  رکبوبا و  هک  یلاح  رد  داد ، ياج  دوخ  دزن  ار  صاعلا » یبا  نب  مکح   » هک دوب  نیا  دنتشاد ، داقتنا 

رب ار  هعاضق »  » هفیاط تاـکز  يروآ  عمج  دـیناشوپ و  وا  رب  تمیقنارگ ) ساـبل   ) زخ هّبج  تخاـس و  شیوخ  بّرقم  ار  مَکَح »  » ناـمثع
.دیشخب يو  هب  دوب  مهرد  رازه  دصیس  هک  ار  غلبم  نآ  همه  هاگنآ  تشاذگ و  وا  هدهع 

يو .تشاد  رارق  نامثع  هژیو  هّجوت  دروم  دوب ، هفیلخ  يومع  رـسپ  هک  ناورم  ( 2) .تسا مکح » نب  ناورم   » تشادگرزب نآ ، زا  رتمهم 
.دیزگرب دوخ  یلاع  رواشم  نواعم و  ناونع  هبار  وا  هاگنآ  درک و  باختنا  شیوخ  يداماد  هب  ار 

یم رظن  هب  نینچ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناورم  ذوفن  یلو  تشاد ، رارق  نامثع  تسد  رد  رهاظ  هب  تفالخ  دـنچ  ره  دـنیوگ : یم  ناقّقحم 
(3 !) تسا ناورم  یعقاو  هفیلخ  و  تسا ! هفیلخ  مسا  هب  طقف  نامثع  دیسر ،

هب باطخ  يو ، زا  نامثع  يریذـپریثأت  تفالخ و  هاگتـسد  رد  ناورم  هطلـس  ذوفن و  ّتیعقاو و  نیا  هب  هراشا  اـب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
: دومرف نامثع 

ناورم زا  وت  ِِهب ; ُراُسی  ُْثیَح  ُداُقی  ِهَنیِعَّظلا  َلَمَج  ُْلثِم  َِکْلقَع  ْنَع  َو  َِکنیِد ، ْنَع  َِکفُّرَحَِتب  َّالِإ  َْکنِم  َیِضَر  َناوْرَم َو ال  ْنِم  َتیِـضَر  امَا  »
وا يوش و  یمن  یضار 

یقرواپ

.دعب هب  ص 241  ج 8 ، ریدغلا ، هب : دینک  عوجر   . 1

زا تّمذم  تثابخ و  هرابرد   . 2
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.دعب هب  ص 260  ج 8 ، ریدغلا ، هب : دینک  عوجر  وا  ياهیراک  فالخ  ناورم و 

ص 337. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح   . 3

هحفص 136

وس ره  هب  ار  وا  هک  یتسه  يرتش  دننامه  وا ) ربارب  رد  وت   ) دناشکب و فارحنا  هب  ار  تلقع  نید و  هک  نآ  زج  دوش ; یمن  دونشخ  وت  زا 
(1 !«.) دنشک یم  دنهاوخب 

یهاوخداد هب  یگدیـسر  هب  نامثع  ياه  هدـعو  هنیدـم و  هب  نانآ  هعجارم  نامثع و  نارادـنامرف  زا  مدرم  مّلظت  تیاکـش و  يارجام  رد 
.تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  یخیرات  ربتعم  عبانم  رد  هک  تسا  راکشآ  رایسب  ناورم  شقن  هفیلخ ، ینکش  نامیپ  سپس  و  نانآ ،

دنبای و تسد  شیوخ  عورشم  ياه  هتـساوخ  لقاّدح  هب  مدرم  داد  یمن  هزاجا  هک  تشاد  نامثع  تفالخ  هاگتـسد  رد  يذوفن  نانچ  وا 
ناورم نانخس  هب  دهاوخ  یم  شرهوش  زا  هلئان )  ) نامثع رسمه  هک  اجنآ  ات  .درک  یم  قیوشت  ناهاوخداد  تازاجم  هب  ار  نامثع  هتسویپ 

(2 !) داد دنهاوخ  نتشک  هب  ار  نامثع  تبقاع  هّیما  ینب  دارفا  رگید  ناورم و  دوب  دقتعم  هلئان  هک  ارچ  دنکن ; یهّجوت 

تخاس و ّطلـسم  مدرم  لاـم  ناـج و  رب  ار  ناـنآ  ور ، نیا  زا  تشاد و  یم  تسود  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  هلیبق و  رایـسب  ناـمثع  يرآ ;
: تسا هتفگ  هک  تسا  يردق  هب  هّیما  ینب  هب  نامثع  یگتسبلد  .درپس  نانآ  هب  ار  یمالسا  ياهرهش  زا  يرایسب  تراما  تسایر و 

هب ار  نآ  مامت  دشاب  مرایتخا  رد  تشهب  ياهدیلک  رگا  ْمِهِرِخآ ; ِْدنِع  ْنِم  اهُولُخْدَی  یّتَح  َهَّیَمُأ  ِیَنب  اُهْتیَطْعََال  ِهَّنَْجلا  َحِیتافَم  يِدَِیب  َّنَأ  َْول  »
(3 «.) دنوش تشهب  دراو  یگمه  ات  مشخب  یم  هّیما  ینب 

یقرواپ

ج دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 397 و  ج 3 ، يربط ، خیرات   . 1
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یِّضَقَت ِّنِّسلا َو  ِلَالَج  َدَْعب  َءاش  ُْثیَح  َُکقوُسَی  ًهَقِّیَـس  َناوْرَِمل  َّنَنوُکَت  َالَف  : » تسا هدـمآ  زین  هغالبلا  جـهن  هبطخ 164  رد  ص 147 . ، 2
«. دنارب دهاوخب ، وس  ره  هب  ار  وت  هک  زاسم  ناورم  تسد  رازبا  ار  دوخ  رمع ، نایاپ  يریپ و  نیا  رد  ِرُمُْعلا ;

ص 147. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 396 و  ج 3 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر   . 2

دیفم یلاما  رد  ص 291 . ج 8 ، ریدغلا ، ص 380 و  ج 3 ، هباغلا ، دسا  ص 62 ; ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 527 ; ج 13 ، لاّمعلا ، زنک   . 3
مناوتب رگا  ُْتلَعََفل ; َهَّنَْجلا  ًاعیِمَج  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َلِخْدُأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْسا  َُّمث  ِهَّنَْجلا  ِباَِبب  ًاِسلاج  ُْتنُک  َْول  َو  : » تفگ هک  تسا  هدمآ  نامثع  لوق  زا 
یلاما «. ) درک مهاوخ  يراک  نینچ  ًامتح  مزاس ، تشهب  دراو  ار  هّیما  ینب  همه  هک  مشاب  هتـشاد  ار  نآ  ناوت  منیـشنب و  تشهب  رد  راـنک 

(. ص 481 ج 31 ، راونالاراحب ، و  ص 71 ، دیفم ،

هحفص 137

هّیما ینب  يوس  هب  لاوما  لیس  ندش  ناور   2

تبـسن نامثع  باسح  یب  بیجع و  ياه  شـشخب  دش ، هّیما  ینب  هژیو  هب  قافن ، ههبج  تیوقت  ببـس  نامثع  نامز  رد  هک  يرگید  راک 
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  الیذ  هک  دیدرگ  نانآ  یلام  تیوقت  ببس  هک  دوب  هورگ  نیا  هب 

مهرد رازه  دصکی  غلبم  تسا و  هدوب  الط ) لاقثم   ) رانید رازه  نآ 500  غلبم  هک  دیشخب  ار  اقیرفآ  میانغ  سمخ  مکح  نب  ناورم  هب   1
.تفرگ رارق  لاملا  تیب  راددیلک  مقرا  نب  دیز  ضارتعا  دروم  هک  دیشخب  وا  هب  لاملا  تیب  زا  رگید  هرقن ) )

.دیشخب نایفسوبا  هب  زین  رازه  تسیود  غلبم   2

زا  3
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.دیشخب دوخ ) یعاضر  ردارب   ) حرس یبا  نب  هّللادبع  هب  رانید  رازه  دصکی  غلبم  اقیرفآ  رد  يرگید  گنج  میانغ 

.دیشخب مکح ) نب  ناورم  ردارب   ) مکح نب  ثراح  هب  مهرد  رازه  دصیس  غلبم   4

.دیشخب مهرد  رازه  دصکی  غلبم  يوما  صاع  نب  دیعس  هب   5

دروآرد و هللادبع  جیوزت  هب  ار  شیوخ  رتخد  نامثع  یبوقعی : هتفگ  هب  دیشخب و  مهرد  رازه  دصیـس  غلبم  يوما  دلاخ  نب  هللادبع  هب   6
! درک تیانع  يو  هب  مهرد  رازه  غلبم 600  هاگنآ 

میـسقت هّیما  ینب  نایم  ار  همه  زین  يو  هک  داتـسرف  نامثع  يارب  ار  قارع  لاوما  زا  یناوارف  رادقم  (( 1) هرصب یلاو   ) يرعشا یسوموبا   7
.درک

، دـش هتـشک  نامثع  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  .دوب  هتخودـنا  دوخ  يارب  نامثع  هک  دوب  یناوارف  لاوما  زا  ریغ  اـه  شـشخب  نیا 
بسا و يدایز  دادعت  هدرب و  رازه  کی  رتش و  رازه  کی  دوب و  هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  رانید  رازه  زا 500  شیب  مهرد و  اه  نویلیم 

یقرواپ

لزع و ار  يو  نآ ، زا  سپ  نامثع  هک  نآ  ات  تسا ، هدوب  هرـصب  یلاو  لاس  شـش  تّدـم  هب  يرعـشا  یـسوموبا  دـسیون : یم  يربط   . 1
(. ص 319 ج 3 ، يربط ، خیرات   ) درک اجنآ  یلاو  ار  دوخ ) ییاد  رسپ   ) رماع نب  هللادبع 

هحفص 138

(1 !) دوب هتخودنا  دوخ  يارب  زین  يرگید  لاوما 

.دیماجنا یمومع  شروش  هب  تیاهن  رد  تفرگ و  رارق  مدرم  ضارتعا  دروم  هک  دوب  باتک  باسح و  یب  ياه  ششخب  نیا  يرآ ;

: دیامرف یم  لاملا  تیب  زا  يو  نادناخ  هدافتسا  ءوس  نامثع و  تموکح  نارود  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

دنتساخرب و وا  يراکمه  هب  هّیما ) ینب   ) شا يردپ  ناگتسب  ِعیبَّرلا ; َهَْتِبن  ِِلبِْالا  َهَمْضِخ  ِهللا  َلام  َنوُمِضْخَی  ِهِیبَأ  ُوَنب  ُهَعَم  َماق  «َو 
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(2 «.) دندش لوغشم  ادخ  لاوما  ندروخ  هب  دعلبب ، ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اب  دتفیب و  رازفلع  هب  راهب  رد  هک  يا  هنسرگ  رتش  نوچمه 

راثآ و یمدرم و  ياـه  شروش  نآ  دروآ  هر  هک  دروآ  دـیدپ  ار  زاـتمم  یفارـشا و  دـیدج  هقبط  یتازاـیتما ، نینچ  اـب  ناـمثع  عقاو ، رد 
.تفرگ ار  مالسا  ناماد  اهلاس  هک  دوب  ییاهدمایپ 

یب دـندیدرگ و  دـنم  هرهب  يراشرـس  تورث  زا  مه  دـندش و  ییاورنامرف  تردـق و  ياراد  مه  ناـمثع  ناـمز  رد  هّیما  ینب  لاـحره ، هب 
.دیدرگ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يوبن بتکم  نیتسار و  مالسا  اب  هلباقم  رد  قافن ، بزح  تردق  ببس  تازایتما  نیا  دیدرت 

.میرب یم  نایاپ  هب  رصاعم ، فورعم  هدنسیون  قادرج » جرج   » زا ینخس  اب  ار  لصف  نیا 

: دسیون یم  نامثع  طّسوت  هّیما  ینب  تیوقت  هرابرد  يو 

رد ار  ناطلـس  ریـشمش  مه  لاملا و  تیب  دـیلک  مه  نامثع ، ناطلّـسلا ; َفیـس  و  لاْملا ، ِتیب  َحاتفم  مهیدـیا  یف  هحفـصنامثع  لَـعَج  «َو 
(3 !«.) دوب هداد  رارق  هّیما  ینب  ناتسد 

یقرواپ

، ریدغلا  ) .تسا هدرک  لقن  یخیرات  ربتعم  عبانم  اهباتک و  زا  هدافتسا  اب  ار  نامثع  ياه  ششخب  نیا  زا  یتسرهف  ینیما  همّالع  موحرم   . 1
بهذلا جورم  ; 199 ص 198 -  ج 1 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  هب : دـینک  عوجر  نینچمه  (. 286 ص 257 -  ج 8 ،

.363 ص 354 -  ج 1 ، مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  دعب و  هب  ص 332  ج 2 ، يدوعسم ،

.مّوس هبطخ  هغالبلا ، جهن   . 2

ص 124. ج 1 ، هیناسنالا ، هلادعلا  توص  یلع  مامالا   . 3

هحفص 139

هحفص 140

( مالسلا هیلع   ) نانمؤمریما رصع  رد  اه  هئطوت  -5

حیضوت

هیلع ) یلع تموکح  نامز  رد  هیواعم  طّسوت  هک  دوب  ییاه  هئطوت  تشاد ، ییازـسب  ریثأت  ـالبرک  هثداـح  قّقحت  رد  هک  یلماوع  هلمج  زا 
.تفریذپ تروص  مالسلا )

تّدم زا  هک  هیواعم 
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.تسج یم  دوس  يا  هلیسو  ره  زا  فده  نیا  هب  لین  يارب  دوب ، هدرک  نیمک  تفالخ  یسرک  هب  ندیسر  يارب  شیپ  اه 

ناـمثع لـتق  زا  هک  نارود  نآ  ثداوح  همه  هنحـص  تشپ  رد  ار  يو  هدولآ  ناتـسد  حوضو  هب  ناوت  یم  یخیراـت  دـهاوش  یـسررب  اـب 
.درک هدهاشم  دوب ، هدش  عورش 

تمـصع و تیب  لها  تبرغ  فیعـضت و  و  وس ، کی  زا  مالـسا  يایند  رب  ناـنآ  ّطلـست  يوما و  ههبج  تیوقت  هب  کـی  ره  هک  یثداوح 
.دیماجنا رگید  يوس  زا  مالسلا ) مهیلع  ) تراهط

: مهم ثداوح  نآ  رد  هیواعم  رگناریو  شقن  زا  يا  هدرشف  ریوصت  کنیا 

نامثع زا  تیامح  كرت   1

هدر رد  نانآ  یهدنامزاس  تایالو و  دالب و  رد  يدیلک  بصانم  همه  رب  نامثع  هرود  رد  هّیما  ینب  یلصا  رـصانع  ندش  هدرامگراک  هب 
یـصخش کـلم  نوچ  دـناوت  یم  هک  لاـملا  تیب  هب  تبـسن  هفیلخ  یّقلت  زور و  نآ  یمالـسا  ورملق  رـسارس  رد  یتموکح  يـالاب  ياـه 

هماکدوخ و یتنطلس  تموکح  يریگ  لکش  يارب  یبسانم  رتسب  دشخبب ، دوخ  ناگتـسب  ناکیدزن و  هب  ای  دنک  فرـصم  ار  نآ  شیوخ 
.دش هیواعم  یثوروم 

هحفص 141

: تفگ یم  دنتشاد ، ضارتعا  لاملا  تیب  زا  يو  باتک  باسح و  یب  ياه  ششخب  لذب و  هب  هک  یناسک  هب  خساپ  رد  نامثع 

ره تسا و  نم  تسد  رد  لاملا  تیب  رایتخا  ًهَفِیلَخ ;  ُْتنُک  اذاِملَف  َّالِإ  َو  ِهَّمُِْالل ، ًاحالَـص  ُهارَأ  اِمب  ِلاْملا  اَذـه  ِیف  ُمُکْحَأ  ََّیلِإ ، َْرمَْالا  َّنِإَف  »
(1 (.»؟ متسه يا  هفیلخ  هچ  نم  هنرگ  مهد و  یم  ماجنا  منادب  حالص  تّما  يارب  هک  ار  هچ 

: زا تسا  ترابع  تّما  حالص  يو  هدیقع  هب  هک  تسا  نشور 

ندرپس و  هنیدم ، هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يدیعبت  ناورم  صاعلا و  یبا  نب  مکح  نادندرگزاب  ناورم ، هب  كدف  يادها 
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نیب قارع  جارخ  میـسقت  ناورم ، هب  مهرد  رازه  دـص  ياطعا  نایفـسوبا ، هب  مهرد  رازه  تسیود  ياطعا  يو ، هب  تموکح  زا  يدنـسم 
ًاحورشم لبق  تمـسق  رد  ثحب  نیا  ( ) 2) .شیوخ ناکیدزن  باقرا و  هب  رگید  باتک  باـسح و  یب  ياـه  شـشخب  لذـب و  هّیما و  ینب 

(. تشذگ

ناناملسم هرخالاب  نامثع  نادنواشیوخ  تایانج  يزودنا و  تورث  .دشاب  هتشاد  ماود  نادنچ  تسناوت  یمن  ّتیعـضو  نیا  تسا  یهیدب 
بت و رد  اهتّدم  یمالسا  تفالخ  زکرم  هنیدم  هژیو  هب  .تفرگ  ارف  ار  یمالسا  فلتخم  دالب  بالقنا  شروش و  تفشآرب و  ار  یضاران 

.تخوس یم  شروش  نیا  بات 

یتصرف چیه  زا  و  دهد ، یمن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  نیرتمک  يو  يرای  رد  هیواعم  ینارحب ، طیارـش  نآ  رد  درک  یم  رّوصت  هک  نامثع 
ره اب  ار  ماش  نایوجگنج  باتـش  اب  ات  درک  دیکأت  دیبلط و  يرای  وا  زا  يا  همان  لاسرا  اب  درک ، دهاوخن  غیرد  يو  هب  یناسر  کمک  رد 

.دراد لیسگ  هنیدم  يوس  هب  تسا  نکمم  هک  يا  هلیسو 

مدرم يرازیب  رّفنت و  قمع  زا  تشاد و  رظن  تحت  ار  عاضوا  یبوخ  هب  هک  هیواعم  یلو 

یقرواپ

هبطخ 25. لیذ  ص 339 ، ص 130 و ج 1 ، ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هبطخ 15. لیذ  ج 1 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  ص 198 . ج 5 ، كردم ، نامه   . 2

هحفص 142

دوب نیا  .دش  دهاوخ  رت  کیدزن  تفالخ  یسرک  هب  یمدق  هفیلخ ، نتفر  نایم  زا  اب  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  دوب ، ربخاب  هفیلخ  هب  تبـسن 
هک درک  یم  هیجوت  نینچ  ار  شیوخ  لـمع  نیا  دـیزرو و  لـّلعت  هنیدـم  يوـس  هب  یکمک  يورین  نداتـسرف  رد  اـه  هتفه  اـهزور و  هک 

اب هباحص 
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! منک یم  بانتجا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هباحص  اب  تفلاخم  زا  نم  دنفلاخم و  نامثع 

هیواعم تساوخ  کمک  هیواـعم  زا  ناـمثع  هک  یماـگنه  : » دـسیون یم  مّوس  نرق  فورعم  خّروم  يرذـالب  زا  لـقن  هب  دـیدحلا  یبا  نبا 
نیمزرس رد  هکلب  دوشن ، هنیدم  دراو  داد  نامرف  يو  هب  یلو  تخاس ، هناور  هنیدم  يوس  هب  زابرس  یهورگ  اب  ار  يرسق » دسا  نب  دیزی  »

.دنامب يدعب  روتسد  رظتنم  دنک و  فّقوت  هنیدم ، زا  بش  کی  هلصاف  هب  تسا  ینیمزرس  هک  بشخاذ » »

بآ نوچ  دش و  هتـشک  نامثع  ات  درک  گنرد  ردقنآ  دنکفا و  تماقا  لحر  هنیدم  نوریب  رد  ّتیرومأم  قبط  روکذم  هاپـس  هک  دوب  نیا 
(1 «.) دنتشگزاب ماش  هب  دنشاب ، هداد  ماجنا  يراک  چیه  هک  نآ  نودب  هیواعم  روتسد  هب  داتفا ، بایسآ  زا 

ماـن هب  دـناوتب  يو  اـت  دوش  هتـشک  شروـش  بـالقنا و  نیا  رد  ناـمثع  تساوـخ  یم  هیواـعم  عـقاو  رد  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يرذـالب 
(2) .ددرگ تفالخ  یعّدم  يو ، یهاوخنوخ  یگدازومع و 

: دسیون یم  دروم  نیا  رد  يرّهطم  یضترم  دیهش  داتسا 

هتخیر نیمز  نوخ  وا و  هدـنز  زا  اـت  دـنک  يرادرب  هرهب  دـناوت  یم  رتهب  ناـمثع  هدرم  زا  داد  صیخـشت  هک  يزور  نآ  هحفـصهیواعم  » 
یتاظحل رد  درک و  ینیچ  هنیمز  وا  لتق  يارب  دـنک ، یم  تکرح  نامثع  ياه  گر  رد  هک  ینوخ  اـت  دـهد  یم  ورین  وا  هب  رتشیب  ناـمثع 

ثداوح لاگنچ  رد  ار  وا  دریگب ، ار  وا  لتق  ولج  دهدب و  وا  هب  يّرثؤم  ياه  کمک  دوب  رداق  الماک  هک 

یقرواپ

خیرات  » رد یطویـس »  » .باتک مّوس  شخب  مالـسا ، خـیرات  رد  هشیاع  شقن  هب : دوش  هعجارم  ص 154 . ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرـش   . 1
زا يدرف  هک  دنک  یم  لقن  افلخلا »

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  متـسه  یناسک  زا  اّما  ریخ ; داد : خـساپ  یتسین ؟ ناـمثع  نـالتاق  زا  وت  اـیآ  تفگ : يو  هب  هیواـعم  تفر ، هیواـعم  دزن  هب  هباـحص 
رازیب وا  زا   ) راصنا نارجاهم و  نوچ  داد : خساپ  يدرکن ؟ يرای  ار  يو  ارچ  تفگ : هیواعم  .مدرکن  يرای  ار  وا  یلو  مدوب  رضاح  هنیدم 

اب وت  ارچ  تسا  نینچ  رگا  داد : خساپ  درم  نآ  .دننک  يرای  ار  وا  ناگمه  دوب  مزال  یلو  تفگ : هیواعم  .دنتفاتـشن  شا  يرای  هب  هدش و )
(. ص 223 افلخلا ، خیرات  ( ؟! یتفاتشن شکمک  هب  دوب  ترایتخا  رد  ماش  هاپس  هک  نآ 

.باتک مّوس  شخب  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب : دوش  هعجارم  ص 154 . ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش   . 2

هحفص 143

(1 !«.) تشاذگ اهنت 

هک اجنآ  هغالبلا  جهن  همان 28  رد  یکی  .دنک  یم  حیرصت  هتکن  نیا  هب  هغالبلا  جهن  زا  دروم  ود  رد  دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
هتـشک هب  هک  ار  ییاه  هار  میدرک و  ینمـشد  نامثع )  ) يو اب  رتشیب  وت  نم و  زا  کیمادک  : » هک دنک  یم  باطخ  هیواعم  هب  يا  همان  رد 
يرای وا  زا  نامثع  هک  یـسک  نآ  اـی  ...دـمآرب  وا  يراـی  ددـصرد  غیرد  یب  هک  یـسک  نآ  میدومن ؟ راومه  دـش ، یم  یهتنم  وا  ندـش 

.»؟ تخاس مهارف  ار  شگرم  تابجوم  ، ندرک تقولا  عفد  اب  وا  یلو  تساوخ 

: دیامرف یم  هیواعم  هب  باطخ  هک  اجنآ  همان 37  رد  رگید  و 

يرای ار  وا  دوب  تدوس  هب  نامثع  يرای  هک  اجنآ  وت  َُهل ; ُرْصَّنلا  َناک  ُْثیَح  ُهَْتلَذَخ  ََکل َو  ُرْصَّنلا  َناک  ُْثیَح  َناْمثُع  َتْرَصَن  امَّنِإ  َکَّنِإَف  »
!«. یتشاذگ اهنت  ار  يو  تشاد  وت  يرای  هب  زاین  هک  اجنآ  يدرک و 

ندیسر يارب  هیواعم  دهد  یم  ناشن  نارود  نآ  یخیرات  نیارق  دهاوش و  رد  وجتسج 
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يارب هنیمز  دوش و  هتـشادرب  نایم  زا  نامثع  نوچ  يدـنمورین  بیقر  ات  دوب ، هتخود  ناـمثع  لـتق  هنیدـم و  هثداـح  هب  مشچ  تفـالخ  هب 
.ددرگ راومه  يو  تفالخ 

اب تعیب  هـب  ادـص  کـی  دوـجو و  ماـمت  اـب  مدرم  هـکلب  .داـتفین  قاـفّتا  دـنارورپ  یم  رـس  رد  يو  هـک  هـچنآ  ناـمثع ، لـتق  زا  سپ  یلو 
.داتفا رگید  یناطیش  ياه  هشقن  رکف  هب  هک  دوب  نیا  دندروآ و  يور  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

( مالسلا هیلع   ) ماما اب  هیواعم  میقتسم  ریغ  ییورایور  ای  لمج  گنج   2

.دش ماجنا  یّصاخ  ناجیه  روش و  اب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما اب  نویبالقنا  مدرم و  تعیب  مسارم 

یقرواپ

ص 168. هغالبلا ، جهن  رد  يریس   . 1

هحفص 144

ّدح زا  شیب  رارـصا  لباقم  رد  دیزرو ، فاکنتـسا  تیلوئـسم  نیا  شریذـپ  زا  ( 1) یحلاصم هب  اـنب  ًائادـتبا  هک  نآ  زا  سپ  ترـضح  نآ 
: دریگ تسد  هب  ار  روما  مامز  ینارحب ، عاضوا  نآ  رد  دش  رضاح  طرش  کی  اب  مدرم ،

.لاملا تیب  مالسا و  نوناق  ربارب  رد  دارفا  همه  قوقح  يواست  دوب و  هدش  عورش  مّود  هفیلخ  نامز  زا  هک  یتاقبط  تازایتما  هیّلک  وغل 

: تفگ درک و  ور  ترضح  نآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  تعیب  زا  سپ  هبعش » نب  هریغم  »

هب هرـصب  رادـنامرف  نامثع و  ییادرـسپ  رماع  نب  هّللادـبع  راذـگب  .دـنامب  شتموکح  راک و  رـس  رب  هیواـعم  راذـگب  باـیرد ! ار  زورما  »
ار سک  ره  نآ  زا  سپ  .دـننک  تعیب  وت  اب  یگمه  ات  دـننامب  ناشراک  رـس  رب  نک  اهر  ار  هّیما  ینب  نارازگراک  .دـهد  همادا  شتموکح 

مراـک رد  موـش و  یمن  دراو  هلیح  هار  زا  منید  رد  نم  : » دوـمرف درک و  گـنرد  يا  هظحل  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نـک .» راـنکرب  یتـساوخ 
(2 «.) مهد یمن  هار  یتسپ 

مدرم تسا ، یخاتسگ  مدآ  هیواعم  : » درک ضرع  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  هریغم  تسا : هدمآ  يربط  خیرات  رد 
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تیالو نیا  وت ، زا  شیپ  رمع  هک  نیا  نآ  يراد و  لیلد  تردـق ، رـس  رب  يو  ياقب  يارب  وت  هوـالع  هب  .دـننک  یم  تعاـطا  يو  زا  ماـش 
«. دوب هداد  يو  هب  ار  ماش ) )

: دومرف خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

(3 «.) مراذگ یمن  یقاب  قحان ) هب   ) تسپ نیا  رد  ار  وا  مه  زور  ود  یّتح  دنگوس ! ادخ  هب  ًاَدبَأ ; ِْنیَمْوَی  َهَیِواعُم  ُلِمْعَتْسَأ  ِهللاَو ال  »

تموکح نارود  رد  هّیما  ینب  لاّمع  هک  ینـالک  ياـه  تورث  هک  درک  یم  باـجیا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زیگنا  تفگـش  ییوج  تلادـع 
.دنادرگرب لاملا  تیب  هب  هدرک و  هرداصم  دندوب ، هدروآ  گنچ  هب  قحان  هب  نامثع 

یقرواپ

.هغالبلا جهن  هبطخ 92  لیذ  ص 208 ، ج 4 ، مالسلا ،) هیلع  ) ماما مایپ  هب : دوش  هعجارم   . 1

ص 232. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب : دوش  هعجارم  و  ص 79 . ج 1 ، هیناسنالا ، هلادعلا  توص   . 2

ص 461. ج 3 ، يربط ، خیرات   . 3

هحفص 145

: درک مالعا  یمسر  روط  هب  شیوخ  تموکح  مّود  زور  رد  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا 

ای هدش و  نانز  رهم  هک  مبایب  ار  لاملا  تیب  لاوما  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ُُهتْدَدََرل ; ُءامِْالا  ِِهب  َِکُلم  ُءاسِّنلا َو  ِِهب  َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَـجَو  َْول  ِهللاَو  »
(1 «.) منادرگ یم  رب  لاملا  تیب  هب  ار  نآ  دنشاب ، هدیرخ  ینازینک 

رد اریز  .هد  ماجنا  تسا ، هتخاس  تتسد  زا  يراک  ره  : » داد ماغیپ  هیواعم  هب  هلصافالب  دیـسر ، صاع  نب  ورمع  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه 
(2 !«.) دوش یم  ادج  اصع  زا  تسوپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  ادج  وت  زا  ار  تلاوما  بلاطوبا  دنزرف  تروص  نیا  ریغ 

یـسانشرس دارفا  ياـجبان  عّقوت  لـباقم  رد  شمرن  فاـطعنا و  زا  يرثا  نیرتمک  دوجو  مدـع  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع یبلط  يواـست  حور 
هحلط و نوچ 
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: دنتفگ یم  يربط  لقن  هب  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  تعیب  زا  هام  دنچ  تشذگ  زا  سپ  ار  نانآ  ریبز ،

ندیـسیل زا  گس  هک  تسا  يا  هرهب  هزادـنا  هب  يولع ) تموکح   ) راک نیا  زا  ام  هرهب  ُهَْفنَأ ; ِْبلَْکلا  ِهَسْحَلَک  َّالِإ  ِْرمَْالا  اَذَـه  ْنِم  اـَنل  اـم  »
(3 !«.) درب یم  شا  ینیب 

یم سویأم  یّلک  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع تموکح  رد  يزایتما  ماقم و  ره  هب  ندیـسر  زا  ریبز  هحلط و  لاثما  هک  نامز  نیمه  رد  تسرد 
تخانـش یم  ار  ریبز  هحلط و  یتسرپایند  هّیحور  یبوخ  هب  هک  وا  .تشاد  رظن  ریز  ار  هنیدم »  » عاضوا هناکریز  ماش  رد  هیواعم  دنتـشگ ،

تشون و يا  همان  نانآ  يارب  یناهنپ  وا  .دز  رگید  يا  هئطوت  هب  تسد  دوب ، ربخ  اب  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  نانآ  دـیدش  قایتشا  زا  و 
(4) .دیامن راداو  ماما  اب  گنج  هب  ار  اهنآ  ناشیاهلد ، رد  تفالخ  عمط  رذب  ندیشاپ  اب  درک  یعس 

یقرواپ

ص 525. ج 1 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  هبطخ 15 . هغالبلا ، جهن   . 1

یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  اهاِحل » اصَْعلا  ِنَع  ُرَـشُْقت  امَک  ُهُِکلْمَت  لام  ِّلُک  ْنِم  ِبلاط  یبأ  ُْنبا  َكرَـشَق  ذِإ  عَنْـصاَف  ًاِعناص  َتنُک  ام   . » 2
هبطخ 15. لیذ  ص 202 . ج 1 ، دیدحلا ،

ص 53. ج 5 ، يربط ، خیرات   . 3

َهَرْـصَْبلا ال َهَفوُْکلا َو  َکَنوُدَـف  َْفلَْحلا  اوُقَثْوَتْـساَو  اُوباجَأَف  ِماّشلا  َلْهَأ  ََکل  ُْتعَیاـب  ْدَـق  : » تسا هتـشون  ریبز  هب  هماـن  نآ  رد  هیواـعم   . 4
زا نم  َِکلَذ ; َیلِإ  َساّنلا  ُعْداَو  َناْمثُع  ِمَِدب  َبَلَّطلا  اَرِهْظَأَف  َكِدَْعب  ْنِم  ِهّللاِْدیَبُع  ِْنبا  ِهَْحلَِطل  ُْتعَیاب  دَق  ...ِبلاط و  ِیبأ  ُنبا  اَهل  َکَّنَِقبْـسَی 

سپ .دنتسب  وت  هب  يرادافو  رد  یمکحم  نامیپ  دنتفریذپ و  زین  نانآ  متفرگ ، تعیب  وت  يارب  نایماش 
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یهاوخنوخ هب  سپ  .متفرگ  تعیب  وت  زا  سپ  زین  هحلط  يارب  .دـنکن  یتسد  شیپ  وت  رب  بلاطوبا  دـنزرف  اـت  باـیرد ! ار  هرـصب  هفوک و 
!...«. دینک توعد  رما  نیا  هب  زین  ار  مدرم  دیزیخرب و  نامثع 

شیوخ ّقح  رد  هیواعم  یهاوخریخ  رد  ود  نآ  .تخاس  هاگآ  نادـب  ار  هحلط  دـش و  لاحـشوخ  دیـسر ، ریبز  هب  همان  نیا  هک  یماـگنه 
جهن حرش  ص 5 و  ج 32 ، راونالاراحب ،  ) .دنزیخرب مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  تفلاخم  هب  دنتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  .دنتـشادن  يدـیدرت 

(. ص 231 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

هحفص 146

هب یظفاحادـخ  تهج  ادـخ  هناخ  ترایز  هناهب  هب  هک  دوب  نیا  .دـندش  يو  ياه  هلیح  بولغم  نانآ  درک و  رثا  يدوز  هب  هیواـعم  حرط 
هب : » دومرف دوخ  نارای  هب  سپـس  داد و  ترفاسم  هزاجا  نانآ  هب  تعیب ، دّدجم  ذـخا  زا  سپ  ترـضح  .دـندمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن 

ینکـش و نامیپ  زج  یفده  دنا و  هتخاس  هناهب  ار  ترایز  هکلب  تسین  ادـخ  هناخ  ترایز  ترفاسم ، نیا  زا  نانآ  فدـه  دـنگوس  ادـخ 
(1 «.) دنرادن ییافویب 

مهدرگ هّیما  ینب  نارـس  رگید  اب  دوب  هتـشارفارب  هشیاع  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  تفلاخم  مچرپ  ریز  ات  دنتفاتـش  هّکم  هب  نانآ  هرخالاب 
.دنیآ

وا .دـنک  تباقر  دـناوت  یمن  لیاضف ، رد  هن  هقباس و  رد  هن  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما اب  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  هیواعم  کش ، نودـب 
رگا و  هدیـسر ، هاوخلد  هجیتن  هب  وا  دروخب  تسکـش  ماـما  رگا  هک  ارچ  تسا ، وا  عفن  هب  دـشاب  هچ  ره  گـنج  نیا  هجیتن  دیـشیدنا  یم 

یم وا  تلاح  ود  ره  رد  .دـنوش  یم  جراخ  نادـیم  زا  تفالخ  رد  وا  يابقر  نیرتدـنمورین  زا  نت  ود  زاـب  دـنورب ، ناـیم  زا  ریبز  هحلط و 
دنلب یماگ  دناوت 
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! درادرب تفالخ  یسرک  يوس  هب 

ار مالسلا ) هیلع  ) یلع تقو ، هفیلخ  هیلع  ندیروش  تراسج  تأرج و  ییاهنت  هب  يو  هک  دوب  نآ  هیواعم  يارب  لمج  گنج  رگید  هدیاف 
یتحار هب  دناوتب  يو  ات  دـننک  راومه  وا  يارب  ار  هار  نیا  ریبز  هحلط و  هشیاع و  نوچ  يرگید  فورعم  دارفا  تسیاب  یم  اذـل  .تشادـن 

.دهن ماگ  نآ  رد 

، مّود هفیلخ  ّتیـصو  قبط  يزور  هک  ریبز  هحلط و  نوچ  يدارفا  تسا  مزـال  رگن  یحطـس  مدرم  لاـفغا  يارب  دیـشیدنا  یم  وا  عقاو  رد 
ندیروش هار  ات  دنیامن ، ینکشّدس  هار  نیا  رد  دندوب ، تقو  هفیلخ  نییعت  هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع فیدرمه 

ّدض رب 

یقرواپ

.167 ص 166 -  مثعا ، نبا  خیرات  ص 127 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1

هحفص 147

.ددرگزاب هیواعم  لاثما  يارب  نیملسم  هفیلخ 

ترـضح نآ  تموکح  ّدض  رب  ات  دـندوب  یتصرف  رظتنم  دنتـشاد و  هنیرید  یتوادـع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  هک  هّیما  ینب  رگید ، يوس  زا 
نامثع نارود  نایلاو  نارادنامرف و  .دندرک  عامتجا  هشیاع  درگ  هّکم  رد  نزرب ، يوک و  ره  زا  هیواعم ، کیرحت  بیغرت و  اب  دنزیخاپب ،

مکح نب  ناورم  .دنتفاتـش  هشیاع  يوس  هب  تفگنه  ياـه  تورث  اـب  دـندش  یم  لوزعم  ناـنمؤمریما  طّـسوت  يرگید ، زا  سپ  یکی  هک 
.تشاد لاّعف  يروضح  عمج  نیا  رد  زین  نامثع  ّصاخ  رواشم  داماد و 

زا سپ  نامثع  فرط  زا  هرـصب  رادنامرف  نامثع و  ییاد  رـسپ  رماع » نب  هّللادبع   » هک دـنک  یم  لقن  يرَهُز »  » زا يربط »  » فورعم خّروم 
تموکح ّدـض  رب  هشیاع  مچرپ  ریز  رد  ات  تخیرگ  هّکم  هب  تورث  ایند  کی  اب  دومن  لزع  ار  يو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  نآ 

.دوش لمع  دراو  مالسلا ) هیلع  ) یلع

رادنامرف هّیما » نب  یلعی  »
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(1) .تفاتش هشیاع  يوس  هب  نالک  یتورث  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع فرط  زا  ندش  لزع  زا  سپ  زین  نمی  رد  نامثع 

زا نامثع  نارود  رد  هک  هیما  ینب  لاّمع  هدروآداب  ياه  تورث  زا  لـمج  گـنج  نیگنـس  هنیزه  یماـظن و  گرب  زاـس و  بیترت ، نیدـب 
.دش نیمأت  دندوب ، هدرک  تراغ  لاملا  تیب 

فازگ هب  ینخـس  مینادـب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما تموکح  اب  هیواـعم  میقتـسم  ریغ  ییوراـیور  ار  لـمج  گـنج  رگا  هک  تسا  نیا 
.میا هتفگن 

( مالسلا هیلع   ) ماما اب  هیواعم  میقتسم  ییورایور  ای  نیّفص ، گنج   3

هیواعم هک  دهد  یم  ناشن  نارود  نآ  يا  هریجنز  ثداوح  تاقافّتا و  نوماریپ  قیقحت 

یقرواپ

.دعب هب  ص 469  ج 3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 148

يرای رد  لّلعت  اب  يزور  يو  .تشاد  یم  رب  یمالـسا  ورملق  مامت  رب  تموکح  تفالخ و  يوس  هب  دـنلب  یماگ  مهم ، هثداح  ره  زا  سپ 
کیرحت اب  رگید  زور  تشادرب ; دوخ  تفالخ  هار  رـس  زا  ار  گرزب  عنام  نیا  و  تخاس ، مهارف  ار  وا  لـتق  هنیمز  ناـمثع ، هب  ندـناسر 

هب راب  نیا  .دـش  دوخ  یلـصا  بیقر  ود  نآ  لتق  ثعاب  درک و  يزاب  ار  لمج  هنحـص  تشپ  شقن  هّیما  ینب  لاّـمع  رگید  ریبز و  هحلط و 
.داتفا رگناریو  كانرطخ و  رایسب  يا  هشقن  يارجا  رکف 

رب ندیروش  هار  وس ، رگید  زا  هداد و  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  يو  یهاوخنوخ  ياعّدا  و  ( 1) نامثع ّتیمولظم  ناونع  وس ، کی  زا  هک  وا 
هک ار  نایماش  زا  یهوبنا  .تساخرب و  ( مالـسلا هیلع  ) ماما اب  میقتـسم  گنج  هب  دوب ، هدش  زاب  لمج  گنج  زا  سپ  نیملـسم  هفیلخ  ّدض 

.درک جیسب  ( مالسلا هیلع  ) ماما ّدض  رب  دندرب  یم  رس  هب  یکانتشحو  يربخ  یب  تلاهج و  کی  رد  وا  تیبرت  تحت  لاس  تسیب  دودح 

دربن دوب و  هیواعم  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما نایهاپس  ییورایور  نادیم  نیّفص  روانهپ  تشد 
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يروالد اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما رکشل  ياه  نوتس  هک  یماگنه  نآ  دربن ، تاعاس  نیسپاو  رد  میناد  یم  هک  نانچ  و  دیـشک ، لوط  اه  هام 
هشیمه يارب  ّتیلهاج  نارود  رایع  مامت  هدنیامن  ات  تفر  یم  دوب و  هدرک  ذوفن  ماش  ههبج  قامعا  رد  رتشا » کلام   » نوچ ینادرم  ياه 

رس رب  اه  نآرق  صاع » نب  ورمع   » یناطیـش حرط  اب  ناهگان  دریگرب ، رد  ار  مالـسا  ورملق  رـسارس  يولع  لدع  تموکح  دورب و  نیب  زا 
.دروخ مقر  يرگید  وحن  هب  گنج  تشونرس  هراب  کی  هب  تفرگ و  رارق  اه  هزین 

نیا لباقم  رد  دـندوب ، هدـناسر  يزوریپ  هناتـسآ  ات  ار  دوخ  هدرک و  یگداتـسیا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رانک  رد  هناریلد  اه  هام  هک  ینادرم 
نب ورمع  ماش  رواد  نوچ  دش و  هدیـشک  ّتیمکح  يرواد و  ناتـساد  هب  راک  هجیتن ، رد  .دـندرک  گنت  ماما  رب  ار  هصرع  موش ، گنرین 

راکبیرف نآ  صاع 

یقرواپ

دومن کیرحت  ار  ماش  مدرم  تاساسحا  يو ، يارب  يرادازع  سلاجم  ندرک  اپرب  ربنم و  رانک  رد  نامثع  نهاریپ  نتخیوآ  اب  هیواعم   . 1
ص 464. ج 3 ، يربط ، خیرات  هب : دوش  هعجارم  .تخادنا  هار  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ّدض  رب  ار  یمیظع  هاپس  و 

هحفص 149

ناربج يارب  یلو  دنتسناد ; شیوخ  يارب  گرزب  یگنن  ار  تشز  تسکش  نیا  داد ، بیرف  ار  يرعشا  یسوموبا  قارع  رواد  راک ، هنهک 
مان هب  یگرزب  هتسد  بیترت  نیدب  دندرک و  يریگ  هرانک  ماما  هاپس  زا  هناهلبا ، ياه  یشارت  هناهب  اب  دنداد و  نت  يرتگرزب  گنن  هب  نآ ،

.درک روهظ  مالسا  رد  جراوخ » »

درک رت  قیمع  ار  ناناملسم  نیب  فاکـش  رگید ، يوس  زا  هیواعم  ياه  هعدخ  گنرین و  ییوس و  زا  نانآ  ینادان  تلاهج و  هک  یهورگ 
ار يرگید  گنج  هنتف  شتآ  و 
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.تخاس روهلعش  ناورهن » گنج   » مان هب 

يولع تموکح  ورملق  رد  تشحو  بعر و  داجیا   4

مازعا اـب  يو  .درک  یحاّرط  يدـیدج  هشقن  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ّتیعقوـم  فیعـضت  يارب  نیّفـص  گـنج  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هیواـعم 
يارب ار  یعیـسو  ینمااـن  مالـسلا ،) هیلع  ) ماـما تموکح  تحت  ياـه  نیمزرـس  راـنک  هشوگ و  هب  دوخ  راوـخنوخ  رگتراـغ و  ناـیهاپس 

.دروآ دوجو  هب  زاجح  نمی و  قارع و  زا  عافد  یب  ِناناملسم 

رارق ماما  حّلسم  نایهاپـس  لباقم  رد  هاگره  دندرک و  یم  هلمح  نابهگن  زابرـس و  نودب  ياه  نیمزرـس  هب  هک  هیواعم  یمازعا  نایهاپس 
يدابآ هچ  ره  دننک و  تراغ  دننازوسب ، دنشکب ، مالسلا ) هیلع  ) ماما تموکح  ورملق  رد  ات  دنتشاد  روتـسد  دنتخیرگ ، یم  دنتفرگ ، یم 

! دنیامن لیدبت  هناریو  هب  ار  نآ  دندید  یم  ینادابآ  و 

هب ات  دنتشاد  تیرومأم  هدعسم » نب  هّللادبع   » و فوع » نب  نایفـس  «، » ریـشب نب  نامعن  «، » هاطرا نب  رـسب   » نوچ يرودزم  راوخنوخ  دارفا 
.دنزاس سویأم  ترضح  نآ  تموکح  زا  ار  مدرم  دنفرت  نیا  اب  دنریگب و  یمالسا  ياه  نیمزرس  زا  ار  شمارآ  ّتینما و  هیواعم ، نامرف 

عافد هب  ار  هفوک  ًاصوصخم  قارع و  مدرم  ردق  ره  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما تّدم  نیا  مامت  رد 

هحفص 150

.تشاد دوجو  ییاونش  شوگ  رتمک  درک ، یم  توعد  نیملسم  مالسا و  نایک  زا 

هیلع ) ماما دـناسر ، لتق  هب  هنامحریب  ار  هانگ  یب  نانز  نادرم و  زا  يدادـعت  درک و  هلمح  رابنا  رهـش  هب  فوع » نب  نایفـس   » هک یماگنه 
: دومرف درک و  باطخ  شیوخ  هدارا  یب  نازابرس  هب  هنایشحو  لامعا  نیا  هب  تبسن  دیدش  یشنکاو  رد  مالسلا )

ُْمْتلَکاوَتَف َو ...ْمُکوُْزغَی  ْنَأ  َلـْبَق  ْمُهوُزْغُأ  ْمَُکل : ُْتُلق  ًاـنالْعِإ َو  ًاّرِـس َو  ًاراـهَن َو  ـْالَیل َو  ِمْوَْقلا  ِءـالُؤه  ِلاـِتق  یلِإ  ْمُُکتْوَـعَد  ْدَـق  یِّنِإ  ـالَأ َو  »
! دیشاب هاگآ  ُناطْوَْالا ;  ُمُْکیَلَع  ْتَِکُلم  ُتاراْغلا َو  ُمُْکیَلَع  ْتَّنُش  یّتَح  ُْمْتلَذاخَت 
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ناهنپ و زور ، بش و  نم 

اهنآ اب  دننک ; دربن  امش  اب  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ  مدناوخارف و  ماش ) نامکاح  هیواعم و   ) هورگ نیا  اب  هزرابم  هب  ار  امـش  راکـشآ ،
رد یپ  موجه  دروم  هک  نآ  ات  دیتشادرب ، مه  يرای  زا  تسد  و  دیدنکفا ، يرگید  ندرگ  هب  ار  ّتیلوئسم  مادک ، ره  امش  اّما  ...دیگنجب 

(1 «.) تفر تسد  زا  ناتیاه  نیمزرس  دیدش و  عقاو  نمشد  یپ 

.درک یمن  محر  مه  لاسدرخ  ناکدوک  نانز و  هب  یّتح  يو  .دوب  هیواعم  ناگداتسرف  نیرتراوخنوخ  زا  یکی  هاطرا » نب  رُسب  »

: دسیون یم  یناغا  باتک  رد  روهشم  خّروم  یناهفصا  جرفلاوبا 

فلتخم ياهرهش  رد  ات  داد  نامرف  يو  هب  داتـسرف و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تموکح  ورملق  هب  ّتیمکح  ناتـساد  زا  دعب  ار  رـُسب  هیواعم ، »
محر ناشناکدوک  نانز و  هب  یّتح  دـنک و  تراغ  ار  ناشلاوما  دـشکب و  تفاـی ، ار  ماـما  ناراـی  نایعیـش و  زا  سک  ره  دـنک و  شدرگ 

(2 «.) دنکن

: درک نیرفن  ار  يو  ترابع  نیا  اب  دینش  ار  درم  نیا  ياه  یمحر  یب  اه و  تواسق  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هک  یتقو 

یقرواپ

هبطخ 27. هغالبلا ، جهن   . 1

ص 340. ج 3 ، هباغلا ، دسا  هب : دوش  هعجارم  زین  و  ص 45 . ج 15 ، یناغا ،  . 2

هحفص 151

!«. نک لیاز  شگرم  زا  لبق  ار  شلقع  ناتسزاب و  ار  شنید  وا  زا  اهلاراب ! »

(1) .دیشچ ار  گرم  معط  يراوخ  تبکن و  اب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  شگرم  زا  لبق  وا  دیسر و  تباجا  هب  ماما  ياعد 

زا رت  كاندرد  دلان و  یم  هفوک  مدرم  یتسس  یطابضنا و  یب  زا  یتخس  هب  هک  هغالبلا ، جهن  رد  ماما  تاملک  زا  یشخب  نآ  رد  ّتقد  اب 
یم گرم  بلط  شیوخ  يارب  هک  نیا  نآ ،
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شخب يرگتراغ  ینماان و  شلاّمع ، هیواعم و  ياه  هئطوت  اـب  هک  تسا  هرود  نیمه  هب  طوبرم  رتشیب  تاـملک  نیا  هک  میباـی  یم  دـنک ;
.دوب هتفرگارف  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما تموکح  ورملق  زا  یعیسو  ياه 

، ترضح نآ  رظن  قبط  مالسلا ،) هیلع  ) ماما هتساوخ  تباجا  تروص  رد  هک  دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما رکشل  عقاو ، رد 
ار ناملسم  ًارهاظ  دارفا  زا  یسک  لاوما  دنرادن  قح  دنوش  زوریپ  رگا  .دشاب  دنبیاپ  یناسنا  یقالخا و  ياهدنب  دیق و  مامت  هب  تسیاب  یم 
هک يزیچ  اهنت  .دنیامن  تراغ  دننک و  ناریو  ار  زیچ  همه  هنادازآ  ای  دنریگ و  تراسا  هب  ار  ناشنادـنزرف  نز و  ای  دـنریگب و  تمینغ  هب 

نیا .دشاب  هتـشاد  ناشیارب  يّدام  تعفنم  چیه  رهاظ ) هب   ) هک نآ  نودـب  دوب ، گرم  رطخ  نامه  دروآ  یم  ناغمرا  هب  اهنآ  يارب  گنج 
.تفگن خساپ  ترضح  نآ  ياهدایرف  هب  یسک  دندوب  یهلا  هزیگنا  ياراد  هک  ( مالسلا هیلع  ) ماما نارای  زا  یکدنا  دادعت  زج  هک  دوب 

ریسا ار  نانز  نارتخد و  .دنشکب  ار  سک  ره  دندوب  دازآ  نانآ  اریز  دندرک ، یم  تعاطا  هیواعم  زا  لماک  روط  هب  ماش  مدرم  لباقم ، رد 
اذل درک ، یم  اضرا  ار  ناشیناویح  لایما  زیارغ و  قلطم ، يدازآ  نیا  .دنریگب  شیوخ  يارب  دمآ ، یم  ناشگنچ  هب  هک  یلام  ره  دـننک و 

.دندوب هیواعم  نامرف  هب  شوگ  ناج ، لد و  اب 

، زور نآ  یمالـسا  نیمزرـس  طاقن  یـصقا  رد  بوشآ  ینمااـن و  داـجیا  هوـالع  هب  لاـس ، راـهچ  زا  رتمک  رد  رگناریو  گـنج  هس  عوقو 
زا نانآ  هرفس  دندید  یم  هک  ار  یضاران  فارشَا 

یقرواپ

(. هبطخ 25 لیذ   ) دعب هب  ص 87  ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ  هب : دینک  عوجر   . 1

هحفص 152

برچ مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  یهارمه 
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هلماعم دراو  هیواعم  اب  یناهنپ  ات  تشاد  نآرب  دوب ، دـهاوخ  هیواعم  نآ  زا  هدـنیآ  هک  دـندوب  هتفایرد  ینیبزیت  اب  و  دوش ، یمن  نیریـش  و 
یم دومناو  اه  همان  نآ  هب  دانتـسا  اب  زین  هیواعم  دندش و  رادروخرب  يو  ياه  یـشخب  متاح  زا  راب  ّتلذ  ياه  همان  اب  هک  دوب  نیا  .دنوش 

.دور اجنآ  هب  ناشیاهراک  هب  نداد  ناماس  يارب  ات  دنهاوخ  یم  يو  زا  قارع  مدرم  درک ،

ّتیمکاـح يارب  لـماوع  همه  دوـب ; هدیـسر  ارف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  ندـش  هدـنار  هیـشاح  هب  نآرق و  تـبرغ  نارود 
رد زین  وا  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  صخـش  مهم ، رایـسب  عنام  اهنت  .دوب  هدـش  مهارف  یمالـسا  ورملق  رب  هیواعم  عزانمالب 

تبرـض هیواعم  ياه  يراکهایـس  ناگدـش  هدرورپ  تسد  زا  یکی  تسد  هب  يرجه  ملهچ  لاس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  حـبص 
.دش نفد  ناهنپ ، هنابش و  مکی  تسیب و  بش  رد  دیشون و  تداهش 

قمع زا  تیاکح  ینالوط  ياهلاس  رد  ترـضح  نآ  ربق  ندـنام  ناهنپ  یهلا و  یمالـسا و  گرزب  مکاـح  نیا  هناـیفخم  هناـبیرغ و  نفد 
.تشاد ( مالسلا مهیلع  ) ربمایپ تیب  لها  نیتسار و  مالسا  تبرغ  هّیما و  ینب  هیواعم و  تایانج 

هحفص 153

هحفص 154

( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  رصع  رد  اه  هئطوت  يریگ  لکش  -6

هئطوت دشاب ، راذگریثأت  يا  هثداح  نانچ  يزاس  هنیمز  رب  و  دوش ، هدرمش  البرک  يارجام  ياه  هشیر  زا  دناوت  یم  هک  يا  هتکن  نیمشش 
.دش يوما » ههبج   » تیوقت ببس  داتفا و  قافّتا  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  رصع  رد  هک  تسا  ییاه 

همه رب  هیواعم  لماک  هطلس  نآ  تشاد و  لابند  هب  ار  یموش  رایـسب  دمآ  یپ  هک  ثداوح  اه و  هئطوت  زا  يا  هعومجم  رگید : ترابع  هب 
.دوب یمالسا  دالب 

: تسا رارق  نیا  زا  ثداوح  اه و  هئطوت  نیا  هدرشف 

ندروخ بیرف   1
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هیواعم طّسوت  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  رکشل  ناهدنامرف  زا  یخرب 

.درک جیسب  یماش  نایغای  ّدض  رب  گنج  يارب  ار  مدرم  دناوخ و  يا  هبطخ  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما 
.درک دربن  ههبج  هناور  ار  وا  تخاس و  بوصنم  دوخ  رکشل  زا  یشخب  یهدنامرف  هب  ار  ساّبع » نب  هّللادیبع   » ترضح نآ 

هب هیواعم  زیرنوخ  هدنامرف  هاطرا » نب  رسب   » طّسوت مالسلا ) هیلع  ) یلع نامز  رد  شلاسدرخ  دنزرف  ود  هک  دوب  یـسک  ساّبع  نب  هللادیبع 
(1) .دندیسر تداهش 

وا زا  تشون و  ساّبع  نب  هّللادیبع  هب  باطخ  يا  همان  دش ، علّطم  ارجام  زا  هک  هیواعم 

یقرواپ

ج نینمؤملاریما ، ماما  مایپ  ص 383 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 14 ; ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب : دینک  عوجر   . 1
ص 89. ، 2

هحفص 155

ار نآ  فصن  دریگب و  مهرد  نویلیم  کی  راک ، نیا  لـباقم  رد  دوش و  قحلم  وا  هب  درادرب و  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما زا  تسد  اـت  تساوخ 
نایرکـشل ناـهاگ  حبـصو  تسویپ  هیواـعم  هب  هنابـش  شنایرکـشل  زا  یعمج  اـب  دروخ و  بیرف  زین  هّللادـیبع  درک ; تخادرپ  ًادـقن  مه 

(1) .دنا هدش  هدنامرف  یب  دندید ،

هیواعم لماوع  ناقفانم و  طّسوت  مالسلا ) هیلع  ) ماما ّتیعقوم  فیعضت   2

، تخاس یم  هناور  دربن  ههبج  تمـس  هب  ار  دوخ  رکـشل  دـش و  یم  هدامآ  هیواعم  اب  دربن  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  لاـح  ناـمه  رد 
لماوع اب  طابترا  یب  دیدرت  نودب  هک  نآ  دننام  هنایذوم و  تاکرح  نیا  تفرگ ; رارق  ضّرعت  دروم  دوخ  نایرکـشل  زا  یهورگ  طّسوت 

رجنم زین  تیاهن  رد  دمآ  دهاوخ  هک  نانچ  و  نانآ ، یگدنکارپ  رکشل و  هّیحور  فیعضت  ببس  دوبن ، وا  ياه  هسیسد  هیواعم و  يذوفن 
.دش هیواعم  یلیمحت  حلص  هب 

نایم رد  هیواعم  لماوع  ذوفن 
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يدوخ ياهورین  زا  یکی  طّسوت  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  راب  کی  دنسیون : یم  ناخّروم  هک  دش  دیدش  يردق  هب  ترضح  نآ  رکـشل 
(3) .دندیشک ترضح  ياپریز  زا  هداّجس  شنایهاپس  زا  یخرب  رگید  راب  و  ( 2) تفرگ رارق  ضرعت  دروم  رجنخ  اب  زامن  لاح  رد 

هتـسب تسد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  دنرـضاح  هک  دنتـشون  همان  هیواعم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما رکـشل  ناـگرزب  زا  یخرب  هاـگ  و 
(4) .دنناسرب لتق  هب  ار  وا  ای  دنهد و  لیوحت 

یلیمحت حلص   3

یعمج تخاس ; یم  مهارف  ار  يا  هدرتسگ  ياهورین  دش و  یم  هدامآ  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ّدض  رب  دربن  يارب  هیواعم  هک  یلاح  رد 
كرت زا  تحارص  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما يافو  یب  نارای  زا 

یقرواپ

جرفلاوبا نیبلاطلا  لتاقم  ص 214 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 38 ; ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 353 ; دیفم ، خیش  داشرا   . 1
ص 42. یناهفصا ،

ص 41. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 38 ; ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 352 ; دیفم ، خیش  داشرا   . 2

ص 41. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 31 ; ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 352 ; دیفم ، خیش  داشرا   . 3

ص 353. دیفم ، خیش  داشرا   . 4

هحفص 156

.دنتفگ یم  نخس  گنج 

دـناوخ و هبطخ  مدرم  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هک  دـنک  یم  لقن  هباغلا » دـسا   » باتک رد  ریثا  نبا  ّتنـس ، لـها  فورعم  خّروم 
رگا دـیهاوخ ؟ یم  هچ  امـش  دومرف : لاؤس  اهنآ  زا  لاح  نیع  رد  و  درک ; توعد  ماش  نارگتراغ  هیواعم و  اب  دربن  داـهج و  هب  ار  ناـنآ 

تحارص اب  دیراد ، تسود  ار  ندنام  هدنز  یگدنز و  رگا  دیرب و  ریشمش  هب  تسد  دیتداهش ، داهج و  هدامآ 
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! دییوگب

(1 !«.) میهاوخ یم  ار  ندنام  یگدنز و  ام  َهَّیقَْبلَأ ; َهَّیقَْبلَأ  : » دندز دایرف  مالسلا ) هیلع  ) ماما خساپ  رد  يدایز  هورگ 

ناـمز رد  ار  ناـنآ  هّیحور  نیّفـص و  گـنج  رد  اـهنآ  تکرـش  ناـمز  رد  ار  مدرم  هّیحور  تواـفت  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هبطخ  نیمه  رد 
: دیامرف یم  هدرک ، نایب  شیوخ 

راپسهر نیّفص  يوس  هب  هک  زور  نآ  ْمُِکنیِد ; َمامَأ  ْمُکاْینُد  َمْوَْیلا َو  ُُمتْحَبْـصَأَف  ْمُکاْینُد  َمامَأ  ْمُُکنیِد  َنیّفِـص َو  یلِإ  ْمُِکبَدَْتنُم  ِیف  ُْمْتنُک  «َو 
دینک و یم  تکرح  يویند  عفانم  ساسا  رب   ) .تسامش نید  ياوشیپ  امش  يایند  زورما  یلو  دوب ; امش  يایند  ياوشیپ  امش  نید  دیدوب ،

(2 («.) دیرادن ینید  هزیگنا 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تیب  لها  زا  كدنا  يا  هّدع  زج  درک و  یم  ییاهنت  ساسحا  ماما  هک  یطیارش  نینچ  رد  لاح ، ره  هب 
(3) .درک حلص  هیواعم  اب  ترضح  نآ  دندوبن ، یهارمه  هب  رضاح  ّصاخ ، نارای  و 

وا نارای  هک  ارچ  تشادن ، حلص  زج  يا  هراچ  مالسلا ) هیلع  ) ماما : » دسیون یم  داشرا  رد  دیفم  خیش 

یقرواپ

هدش لقن  تسا و  هدمآ  یتوافت  كدنا  اب  زین   22 ص 21 -  ج 44 ، راونالاراحب ، رد  هبطخ  نیمه  . 14 ص 13 -  ج 2 ، هباغلادسا ،  . 1
(«. تداهش گنج و  هن   ) میهاوخ یم  ار  یگدنز  اقب و  ام  ینعی  َهایَْحلا ; ُهَّیَقَْبلأ َو  : » دنتفگ خساپ  رد  مدرم  هک  تسا 

ص 13. ج 2 ، هباغلا ، دسا   . 2

، هباغلا دسا  «. ) تفریذپ ار  حلص  دنتشاذگ ، اهنت  ار  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  َْحلُّصلا ; یَْـضمَأ  ُهوُدَْرفَأ  اّمَلَف  : » تسا هدمآ  خیرات  رد   . 3
(. ص 14 ج 2 ،

; َهَیِواـعُم َحـَلاص  َُهل ، اُوموُقَی  ْمَلَف  ُْهنَع  اُوقَرَتـْفا  ِدَـق  َُهباحْـصَأ  ّنأ  ِِهب َو  َهَُّوق  َـال  ْنَأ  ُنَسَْحلا  يَأَر  اّـمَلَف  : » تسا هدـمآ  زین  یبوـقعی  خـیرات  رد 
يارب ییورین  درک  هدهاشم  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  یماگنه 
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(. ص 215 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  «. ) درک حلص  هیواعم  اب  دندرکن ، یهارمه  دنتفرگ و  هلصاف  وا  زا  شنارای  هدنامن و  وا 

هحفص 157

یمن افو  شیوخ  ياه  هدعو  هب  دندناشک و  یم  یهابت  داسف و  هب  ار  وا  ياه  تسایس  دنتشادن و  یفاک  تریصب  ماما  هاگیاج  هب  تبـسن 
زاو دندوب  شنانمشد  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما میلست  هدامآ  دندرمـشیم و  حابم  ار  ترـضح  نآ  نوخ  نتخیر  نانآ ، زا  يرایـسب  دندرک و 

رذگدوز یگدـنز  هب  نانآ  زا  يرایـسب  هلمج ) کی  رد  و   ) تسویپ نمـشد  هب  تشاذـگ و  اهنت  ار  يو  زین  شیومعرـسپ  رگید ، ییوس 
(1 (.) ِهَلِجْالا ِیف  ْمُهُدْهُز  َو  ِهَلِجاْعلا ، َیلِإ  ْمُْهنِم  ِروُهْمُْجلا  ُْلیَم  َو  : ) تبغر یب  يورخا  شاداپ  ترخآ و  هب  تبسن  دندوب و  دنمقالع  ایند 

شیوخ ّصاخ  باحصا  تیب و  لها  دوبن ، نآ  رد  يزوریپ  هب  يدیما  هک  دروآ  یم  يور  یگنج  هب  دیاب  ای  مالسلا ) هیلع  ) ماما عقاو ، رد 
ماما هدهع  هب  ار  گنج  ّتیلوئـسم  شیاهیراکبیرف  اب  هیواعم  اریز  تشادن ; مالـسا  يارب  يا  هجیتن  هک  داد ، یم  نتـشک  هب  یلاح  رد  ار 

.دنتشاد رارق  هیواعم  هدنبیرف  رهاوظ  ریثأت  تحت  زین  مدرم  تخادنا و  یم 

يارب ار  يوما  تموکح  نطاب  دنزب ; رانک  هیواعم  هرهچ  زا  ار  بیرف  ياه  هدرپ  ات  دنک  حلـص  مالـسا ، حـلاصم  ظفح  يارب  هک  نآ  ای  و 
.دناسر تابثا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يوبن ّتنس  ینید و  تادّهعت  هب  ار  اهنآ  يدنبیاپ  مدع  دزاس و  راکشآ  مدرم 

قبط ار  يرادـمامز  نارای ، فعـض  ییافو و  یب  هیواعم و  ياه  هئطوت  رثا  رب  (، 2) تفالخ هام  تفه  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما 
.دوش قّقحم  مّود  فده  ات  درک ، راذگاو  هیواعم  هب  يا  همان  حلص 

و مالسلا ) هیلع  ) ماما نارای  فعض  نانمشد و  ياه  هئطوت  ماجنارس 
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یمسر تفالخو  هیواعم  نتفای  تردق  اب  دش و  هیواعم  هب  روما  يراذگاو  ترضح و  نآ  حلـص  بجوم  مالـسا  هاپـس  رد  نیقفانم  ذوفن 
ّتنـس یهلا و  ياه  شزرا  نتخادنارب  ّتیلهاج و  رـصع  هب  تشگزاب  سپ ، نآ  زا  دش و  لیدبت  هبناج  همه  یتردق  هب  يوما  ههبج  يو ،

روط هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يوبن

یقرواپ

ص 354. دیفم ، خیش  داشرا   . 1

ص 261. ج 13 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 13 ; ج 2 ، هباغلا ، دسا   . 2

هحفص 158

.تفای شرتسگ  تفرگ و  تعرس  یناینب 

.درک میهاوخ  يریگ  یپ  مالسا  تامیلعت  اب  ار  وا  هزرابم  هیواعم و  ياه  يراکفالخ  دعب  لصف  رد 

هحفص 159

هحفص 160

هیواعم تفالخ  نارو  -7

هراشا

یثداوح نارود  نیا  رد  .تسناد  ـالبرک  يارجاـم  زاـس  هنیمز  لـماوع  نیرتمهم  زا  ناوت  یم  ار  ( 1) هیواعم تفالخ  هلاـس  تسیب  نارود 
.تخاس مهارف  ار  البرک  يارجام  ندمآ  دیدپ  تامّدقم  هک  داتفا  قافّتا 

نید اه و  تعدـب  اه ، تراغ  اه و  لتق  اه ، متـس  وس ، کی  زا  درک : کمک  ـالبرک  هثداـح  دـنیارف  هب  هیواز  ود  زا  نارود  نیا  عقاو ، رد 
زا درک و  یم  ناسآ  مالـسا  زا  نانآ  ماـقتنا  ناـیوما و  يارب  ار  يرجه  لاس 61  ياروشاع  يارجام  يریگ  لکـش  هیواعم ، ياـه  يزیتس 

يوـس زا  ار  يدـیدش  لـمعلا  سکع  دـیزی ، شدـساف  دـنزرف  تفـالخ  يارب  يزاـس  هـنیمز  هژیو  هـب  وا ، نارود  ثداوـح  رگید  يوـس 
.تشاد هارمه  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يربهر  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تیب  لها  هژیو  هب  ناناملسم 

فالخ همه  هب  ندیـشخب  ّتیمـسر  نیملـسم و  همه  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  وا  رارـصا  دـیزی و  تفالخ  عورـش  اب  اه  لـمعلا  سکع  نیا 
ياروشاع هب  ثداوح  هلسلس  کی  یپ  رد  هک  اج  نآ  ات  دش ; رتدیدش  شیاه  يراک 
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.دیدرگ یهتنم  لاس 61 

ریز حرش  هب  هدرـشف  روط  هب  اه  نآ  هدمع  هک  تسا  ناوارف  هیواعم  نارود  كاندرد  تخـس و  ثداوح  اه و  تعدب  اه ، يراک  فالخ 
: تسا

یقرواپ

.سمش دبع  نب  هّیما  نب  برح  نب  نایفس  یبا  نب  هیواعم   . 1

هحفص 161

( مالسلا هیلع  ) یبتجم ماما  همانحلص  ضقن   1

يارب يو  زا  و  داد ، نت  هیواعم  اب  حلص  هب  راوشد ، طیارش  ببس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دمآ ، هتـشذگ  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه 
: تفرگ نامیپ  ریز  روما 

بحاص ره  قوقح  دنک و  نیمأت  ار  اهنآ  ّتینما  دوشن ، نایعیش  ضّرعتم  و  دیامنن ! ّبس  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما اهزامن  تونق  رد  »
«. دهدب يو  هب  ار  یّقح 

زور یتقو  همان  حلـص  ياضما  زا  سپ  یلو  درک ; داـی  دـنگوس  تسب و  دّـهعت  نآ  ماـجنا  رب  تفریذـپ و  ار  دراوم  نیا  همه  زین  هیواـعم 
: تفگ نینچ  دناوخ و  مدرم  يارب  يا  هبطخ  زامن ، زا  سپ  دش ، هفوک ) کیدزن  یهاگلزنم  « ) هْلیَُخن  » دراو هعمج 

الَأ َو ْمُْکیَلَع ...! َرَّمَأَتَِال  ْمُُکْتلَتاَق  یِّنِکل  َو  َِکلذ ، َنُولَعْفََتل  ْمُکَّنِإ  اوُّکَُزِتل ، اوُّجِحَِتل َو َال  َو َال  اُوموُصَِتل ، اوُّلَُـصِتل َو َال  ْمُُکْتلَتاَق  اَـم  ِهّللاَو  یِّنِإ  »
امش اب  نیا  يارب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  َُهل ; اَْهنِم  ءْیَِشب  یفَأ  َّیَمَدَق ال  َتْحَت  اَهُعیِمَج  َو  َءاَیْـشَأ ، ُُهْتیَطْعَأ  َو  َءاَیْـشَأ ، َنَسَْحلا  ُتیّنُم  ُْتنُک  یِّنِإ 

زا نم  فده  دیهد ! یم  ماجنا  ناتدوخ  ار  روما  نیا  دیهد ! تاکز  دیروآ و  اج  هب  جح  دیریگب و  هزور  دیرازگب و  زامن  هک  مدـیگنجن 
هب ار  يروـما  هماـن ) حلـص   ) رد نم  دیـشاب ! هاـگآ  مباـی .) تسد  تردـق  هب  و   ) منک ییاورناـمرف  امـش  رب  هک  دوـب  نـیا  امـش  اـب  راـکیپ 

مادکچیه هب  هتخادنا و  اپ  ریز  ار  تادّهعت  اه و  نامیپ  نآ  همه  دینادب )  ) اّما مدرک ، یتادّهعت  مداد و  هدعو  مالسلا ) هیلع  ) نسح
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!«. درک مهاوخن  افو  اهنآ  زا 

( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هب  تبـسن  دناوخ و  مدرم  يارب  يا  هبطخ  هاگنآ  و  تفرگ ، تعیب  مدرم  زاو  دش  هفوک  لخاد  نآ  زا  سپ 
(1) .درک ییوگدب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  نینچمه  و 

نایب تحارـص  هب  اهراتـشک  اه و  شالت  همه  نآ  زا  ار  دوخ  فدـه  تسخن  شیوخ ، ّتیمکاح  لّوا  مدـق  رد  هیواـعم  تروص ، نیدـب 
ناملسم هدنامرف  کی  دننام  زگره  وا  .درک 

یقرواپ

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  و  ص 38 ; ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  هب : دـینک  عوجر  نینچمه  ص 355 . دـیفم ، خیـش  داشرا   . 1
ص 304 ج 4 ، یبهذ ، ءالبنلا  مالعا  ریس  ص 43 و  ج 25 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  رد  هبطخ  نیا  زا  یـشخب  ص 46 . ج 16 ، دیدحلا ،

.تسا هدمآ  زین 

هحفص 162

ینکـش و نامیپ  زا  تحارـص  اب  نینچمه  داد و  رارق  شیوخ  هزیگنا  ار  ییاورناـمرف  هب  ندیـسر  دـیگنجن و  هللا ) لـیبس  یف   ) ادـخ يارب 
راظتنا ناملسم  کی  زا  هک  تسا  يزیچ  لقاّدح  نامیپ  دهع و  هب  يافو  هک  یلاح  رد  تفگ ; نخس  حلـص  همان  نامیپ  نتـشاگنا  هدیدان 

.دور یم 

لوـسر تیب  لـها  زا  هک  ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماـما  هب  تلادـعو و  دـیحوت  رادـمچرپ  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما هـب  ییوگازـسان  اـب  وا 
ياه نامیپ  هیلّوا  لوصا  همه  دـیمان ، تشهب » لـها  ناـناوج  رورـس   » ار شردارب  يو و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  تسادـخ و 

.تخاس راکشآ  مدرم  يارب  ار  شیوخ  نطاب  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  یناسنا  ینید و  یقالخا ،

ساّسح ياه  تسپ  رد  ناقفانم  بصن   2

حیضوت

دش یم  بجوم  رما  نیا  .دنک  هدافتسا  دساف  دارفا  زا  دوخ  عورـشمان  دصاقم  دربشیپ  يارب  هک  دنک  یم  اضتقا  هیواعم  تموکح  تعیبط 
هلصاف مالسا  شخب  تایح  هنالداع و  میلاعت  زا  مدرم  رت  عیرس  هچ  ره  ات 
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.دزاس هفخ  ولگ  رد  ار  نافلاخم  يادص  ددرگ و  رت  کیدزن  شیوخ  فادها  هب  زین  يو  راّبج  تموکح  هتفرگ و 

: داد ربخ  هعقاو  نیا  زا  روآ  تفگش  ینیب  شیپ  کی  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ترضح 

; ًابْزِح َنیِقِـساْفلاَو  ًابْرَح  َنیِِحلاّصلاَو  الَوَخ  ُهَدابِع  الَوُد َو  ِهّللا  َلام  اوُذِـخَّتَیَف  اهُراُّجف  اهُؤاَهَفُـس َو  َهَّمُْالا  ِهِذـه  َْرمَأ  َِیلَی  ْنَأ  یـسا  ِینَّنِکل  «َو 
تراغ هب  ار  لاملا  تیب  .دتفا  هّیما ) ینب   ) ناراکبان نادرخ و  یب  نیا  تسد  هب  تّما  نیا  تموکح  یتسرپرس  هک  مکانهودنا  نیا  زا  نم 

ار ناقساف  دننک و  دربن  ناحلاص  اب  دنزاس ، شیوخ  هدرب  ار  اهنآو  دننک  بلس  ار  ادخ  ناگدنب  يدازآ  دنربب ،

هحفص 163

(1 «.) دنهد رارق  دوخ  ناتسدمه 

کی یلـصا  ياه  هاگیاپ  رد  راکهبتو  دـساف  دارفا  روضح  هک  دـناسر  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما ياـنعم  رپ  هاـتوک و  تراـبع  نیا 
، تموکح هاگتـسد  رد  راک  تسرد  حـلاص و  نادرم  روضح  هچناـنچ  تسا ، تموکح  ماـظن و  نآ  فارحناو  داـسف  رگناـیب  تموکح ،

.تسا نآ  یتسرد  تمالس و  هناشن 

.تشادن رارق  روما  سأر  رد  نیما  حلاص و  درف  کی  یتح  يوما  رما  تحت  ياه  نیمزرس  زا  کی  چیه  رد  ًابیرقت  ناخّروم ، حیرـصت  هب 
ضارغا یناطیش و  لامآ  هب  ندیسر  عمط  هب  هک  دندوب  ینار  سوه  عاّمط و  ياه  ناسنا  هیواعم ، تموکح  یلـصا  نارازگراک  عقاو  رد 

.دندوب هداد  راک  نیا  هب  نت  يّدام ،

يداع هب  تسناوت  یم  نازیم  هچ  ات  دندرک  یم  روجف  قسف و  هب  رهاظت  ًانلع  هک  دـسفم  فرحنم و  دارفا  يریگراک  هب  تسادـیپ  هتفگان 
.دزادنا رطخ  هب  ار  هعماج  يونعم  ياه  شزرا  هدش و  رجنم  هعماج  رد  تارکنم  يزاس 

دابآ تهج  ار  شیوخ  تواکذ  شوه و  مامت  هک  دش  یم  هرادا  يدارفا  طّسوت  هیواعم  یتموکح  لیوط  ضیرع و  هاگتسد 
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نب دایز   » و هبعـش » نب  هریغم  «، » صاع نب  ورمع   » نوچ ینازاب  سوهو  ناتـسرپایند  .دندوب  هتفرگ  راک  هب  دوخ  عورـشمان  يایند  ندرک 
هیواعم گـنرین  بیرف و  ياـه  ماد  رد  ماـقم  تساـیر و  عمط  هب  (، 2) دـندش یم  بوـسحم  برع  نارگ  هلیح  نیرتروهـشم  زا  هک  هیبا »

ِنآ زا  ، ّتیـساسح ّتیفرظ و  بسانت  هب  ار  یمالـسا  نیمزرـس  زا  یـشخب  تموکح  لباقم ، رد  دنداد و  ار  ناشنید  دندوب ، هدمآ  راتفرگ 
.دندرک دوخ 

نارازگراک نیا  زا  یکی  صاخ ، تنطیـش  یکریز و  اب  تشاد  هقطنم  ره  مدرم  تاـّیحور  زا  هک  یتخانـش  هب  هّجوت  اـب  هیواـعم  عقاو  رد 
ناماس نآ  رب  ار  شیوخ  زادرپ  هئطوت 

یقرواپ

همان 62. هغالبلا ، جهن   . 1

، دـندوب نتراهچ  برع  ناهج  ناکریز  ٌدایِز ; ُهَْریَغُْملاَو َو  ِصاْعلا  ُْنبا  ُهَیِواعُم َو  ٌهََعبْرَأ : ِبَرَْعلا  َهاهُد  َّنِإ  : » تسا هدـش  لقن  یبعـش  زا   . 2
ص 80. ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 350 و  ج 1 ، هعیرذلا ، دایز .» هریغم و  صاع ، رمع و  هیواعم ،

هحفص 164

فانکا فارطا و  رد  ار  ینید  یب  یهابت و  داسف و  رذـب  داد و  رییغت  یّلک  روط  هب  ار  ینید  هعماـج  هرهچ  بیترت  نیدـب  تشاـمگ و  یم 
.دیشاپ مالسا  ناهج 

و دایز »  » نوچ ماشآ  نوخ  يرگمتـس  هب  ار  قارع  داد ; رارق  دوخ  ِلصفنم  لـقع  ینعی  صاـعورمع »  » راـیتخا رد  رمعلا  ماداـم  ار  رـصم 
، سیق نب  كاّحـض  نوچ  يزیرنوخ  كاّفـس و  ياه  هرهچ  زا  اه  نیا  زج  و  ( 1 ،) درپس ناورم »  » نوچ يزوت  هنیک  هب  ار  زاجحو  هنیدـم 
هب تعرس  اب  درک  یم  ساسحا  ار  يرطخ  هاگره  درک و  هدافتسا  قانتخا  بوکرـس و  يارب  نارگید  هاطرا و  نب  رـسب  صاع ، نب  دیعس 

.دز یم  تسد  هدش  باسح  یضیوعت 

فرط زا  صاع  نبورمع  دنزرف  هّللادبع »  » هک یماگنه 
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« صاعورمع  » شردـپ هب  ار  رـصم  هّللادـبع و  هب  ار  هفوک  : » تفگ هیواعم  هب  هبعـش  نب  هریغم  دـش ، بوصنم  هفوک  تموکح  هب  هیواـعم 
!!«. يا هداد  رارق  ریش  هراورآ  ود  نایم  رد  ار  دوخ  يا و  هداد 

(2) .درک بوصنم  يو  ياج  هب  ار  هبعش » نب  هریغم   » لزع و ار  هّللادبع »  » هلصافالب نخس  نیا  ندینش  اب  هیواعم 

نیگنن و یناگدـنز  زا  ییاـه  هشوگ  هیواـعم ، تموکح  یلـصا  نارازگراـک  زا  یخرب  یفّرعم  نمـض  لاـمجا  روـط  هب  تمـسق  نیا  رد 
.مینک یم  وگزاب  ار  ناشراب  تیانج 

( رصم یلاو   ) صاع نب  ورمع 

زا لئاو » نب  صاع   » شردـپ .دـش  دـّلوتم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس ، راهچ  یـس و  ًاـبیرقت  صاـع » ورمع  »
یب لسن و  هدـیرب  وت  نمـشد  ُرَْتبَْالا ;) َوُه  َکَِـئناَش  َّنِإ  : ») دـیامرف یم  وا  شهوکن  رد  دـیجم  نآرق  هک  دوب  مالـسا  تخـسرس  نانمـشد 

(3 «.) تسا بقع 

هک یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  .دوب  هّکم »  » رد نز  نیرت  ماندب  ناخّروم  لقن  قبط  شردام 

یقرواپ

.دش ثحب  ًاقباس  شا  یهارمگ  داسف و  ناورم و  یفّرعم  اب  طابترا  رد   . 1

ص 15. ج 2 ، ممالا ، براجت   . 2

.دعب هب  ص 120  ج 2 ، ریدغلا ، ص 118 و  ج 46 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ص 133 ;  ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  هیآ 3 . رثوک ،  . 3

هحفص 165

شتهابش مه  هک  ارچ  .درمـشب  صاع »  » دنزرف ار  وا  هک  داد  حیجرت  شردام  یلو  دندوب ، وا  يردپ  یعّدم  رفن  جنپ  دش ، ّدلوتم  ورمع » »
.درک یم  یلام  کمک  وا  هب  نارگید  زا  رتشیب  صاع »  » مه دوب و  رتشیب  وا  هب 

(1) .تسا هدش  دقعنم  نم  هفطن  زا  تسا و  نم  دنزرف  ورمع »  » هک مرادن  دیدرت  نم  تفگ : یم  هراومه  نایفسوبا ، یلو 

مالسا ربمایپ  تخسرس  نانمشد  زا  هّکم  رد  صاع » نبورمع  »
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.دوب

اب ناتـسرپ  تب  فرط  زا  يو  دندرک ، ترجاهم  هشبح »  » هب شیرق  ناکرـشم  دیدش  راشف  رثا  رب  هّکم  ناناملـسم  زا  یعمج  هک  یماگنه 
دناسرب لتق  هب  ار  نارجاهم  سیئر  بلاط » یبا  نب  رفعج   » دـناوتب رگا  دورب و  هشبح  هب  تفای  ّتیرومأم  هرامع »  » مان هب  يرگید  صخش 

.دناروشب اهنآ  ّدض  رب  ار  هشبح  تموکح  ای  و 

اه نآ  هب  تفـشآرب و  تخـس  یـشاجن »  » دـنداد یـشاجن  هب  ار  رفعج »  » لتق داهنـشیپ  هک  یماگنه  ناخّروم ، زا  یـضعب  داـقتعا  هب  یلو 
مه دراد ، یماقم  نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم متـسناد  یمن  نم  : » درک راهظا  تشادـن ، يراظتنا  نینچ  هک  ورمع »  » .داد رادـشه 

(2) .دش ناملسم  رهاظ  هب  هتفگ  نیا  اب  و  موش ،» یم  ناملسم  نونکا 

: دیوگ یم  صاع » نبورمع   » لاح حرش  رد  ینیما » همّالع   » موحرم

تفرـشیپ زا  يا  هزات  ياهربخ  هشبح  رد  هک  یماگنه  هکلب  دوب ، هتفریذـپن  ار  نامیا  مالـسا و  زگره  وا  هک  میرادـن  يدـیدرت  چـیه  اـم  »
هشبح ناناملـسم  هب  تبـسن  ار  یـشاجن »  » حیرـص تیامح  رگید  يوس  زا  دیـسر و  وا  شوگ  هب  زاجح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

(3 «.) تسیز یم  ناناملسم  نایم  رد  هناقفانم  تشگزاب  زاجح  هب  هک  یماگنه  دروآ و  مالسا  رهاظ  هب  درک ، هدهاشم 

تاماش مامت  باّطخ » نبرمع   » دهع رد  هک  یماگنه  ات  دش  يرپس  هنوگ  نیدب  اه  لاس 

یقرواپ

ص 123. ج 2 ، ریدغلا ، ص 283 و  ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  لقن  هب  يرشخمز ، راربالا ، عیبر   . 1

ص 126. ج 2 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم   . 2

ص 126. ج 2 ، ریدغلا ،  . 3

هحفص 166

رصم یلاو  نامثع  نارود  زا  لاسراهچ  ات  هقطنم ، نآ  حتف  زا  سپ  دش و  رصم  حتف  رومأم  صاعورمع »  » .تفرگ رارق  هیواعم  رایتخا  رد 
سپ یلو  دوب ،
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.تشگ لقتنم  نیطسلف »  » هب شا  هداوناخ  اب  دش و  لوزعم  رصم  تموکح  زا  دمآ و  شیپ  یتافالتخا  نامثع »  » و ورمع »  » نیب نآ  زا 

زا سپ  وا  دومن ، يراکمه  هب  توعد  صاعورمع »  » زا درک ، شروش  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ّدـض  رب  ماش  رد  هیواعم »  » هک یماگنه 
: تفگ و  ( 1) تفریذپ رصم  تموکح  يراذگاو  طرش  هب  ار  هیواعم  توعد  ماجنارس  شناکیدزن ، اب  تروشم  لّمأت و 

لَنَأ َْمل  ینیِد َو  َکیِطْعُأ  َيِواعُم َال 

ُعَنْصَت َْفیَک  ْنَرُْظناَف  اَْینُد  َْکنِم  ِِهب 

(2 (.»!؟ ینکب دیاب  هچ  هک  رگنب  مسرن ، مه  ایند  هب  نآ  لباقم  رد  هک  مهد  یمن  وت  هب  ار  منید  هیواعم ! يا  »

: دیامرف یم  هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  ینانخس  ّیط  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

نیا رگم  دنک ، تعیب  هیواعم  اب  دشن  رضاح  وا  ًهَخیِضَر ; ِنیِّدلا  َكْرَت  یلَع  َُهل  َخَضْرَی  ًهَِّیتَأ َو  ُهَِیتُؤی  ْنَأ  َطَرَـش  یَّتَح  َهَیِواعُم  ِْعیاُبی  َْمل  ُهَّنِإ  »
یکدـنا هوـشر  شنید ، نداد  تسد  زا  لـباقم  رد  و  دـیامن ) نیمـضت  وا  يارب  ار  رـصم  تموـکح  و   ) دریگب وا  زا  یـشاداپ  هیطع و  هک 

(3 !«.) دیامن تفایرد 

: دومرف صاع  ورمع  هب  يا  همان  رد  زین  و 

( هیواعم  ) یـسک يایند  يارب  ار  دوخ  نید  وت  َکَتَرِخآ ; َكاَْـینُد َو  َْتبَهْذَاَـف  ...ُهُّیَغ  رِهاـظ  ئِْرما  اَْینُدـِل  ًاـعَبَت  َکَـنیِد  َْتلَعَج  ْدَـق  َکَّنِإ  »
يو یهارمگ  هک  یتخورف 

یقرواپ

ص 142-140. ج 2 ، ریدغلا ، ص 82 و  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  هب : دوش  هعجارم   . 1

ص 181. ج 1 ، هبیتق ، نبا  رابخالا  نویع  زا  لقن  هب  ص 143  ج 2 ، ریدغلا ، ص 65 و  ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

.دعب هب  ص 461  ج 3 ، نینمؤملاریما ، ماما  مایپ  هب : دوش  عوجر  هبطخ 84 . هغالبلا ، جهن   . 3

هحفص 167

يداد و تسد  زا  ار  ایند  مه  تسا ...  راکشآ 
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(1 «.) ار ترخآ  مه 

زا یکی  .تفرگ  راک  هب  تنطیـش  رد  ار  شیوخ  يرکف  تردق  مامت  نآ  زا  سپ  و  دش ، راتفرگ  یبلطایند  هدنبیرف  ماد  رد  ورمع »  » يرآ
رد هیواعم »  » رکـشل هک  یماـگنه  نیّفـص »  » گـنج رد  هک  تساـه  نآرق  ندرک  هزین  ِرـس  ناتـساد  وا ، یناطیـش  ياـه  هشقن  نیرتفورعم 
رس رب  ار  اه  نآرق  داد  روتـسد  داد ; تاجن  یمتح  تسکـش  زا  ار  وا  رکـشل  بیجع ، گنرین  کی  اب  وا  تفرگ ، رارق  تسکـش  هناتـسآ 

.میشکب گنج  زا  تسد  میهد و  رد  نت  نآرق ، ّتیمکح  هب  دیاب  مینآرق و  وریپ  همه  ام  دنیوگب  دننک و  هزین 

گنج تشونرـس  یّلک  روط  هب  هک  داتفا  ّرثؤم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  رکـشل  زا  ناحول  هداس  زا  یهورگ  رد  نانچ  گنرین  نیا 
.داد رییغت  ار 

.دیشخب يو  هب  رمعلا  مادام  ار  رصم  شرگ ، هلیح  ریزو  نیا  ياه  يراّرط  رامش و  یب  تایانج  ساپ  هب  هیواعم » »

ادـیپ اب  هک  دوب  هتـشذگن  یحابـص  دـنچ  .تشادـن  ینادـنچ  ماود  داسف  هموثرج  نیا  بیرف  گنرین و  رـسارس  تموکح  هک  ابجع ! یلو 
.تفر ورف  گرم  ماک  رد  ناوارف  ینامیشپ  ترسح و  اب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  گرم ، ياه  یناشن  راثآ و  ندش 

« لسالـسلا تاذ   » هوزغ رد  تردپ  شاک  يا  تفگ : شدنزرف  هب  دیـسر ، ارف  وا  گرم  هک  یماگنه  فورعم ، خّروم  یبوقعی »  » هتفگ هب 
اهنآ يارب  یخـساپ  هچ  دـنوادخ  دزن  رد  مناد  یمن  هک  مداد  ماـجنا  ییاـهراک  نم  دوب ! هدرم  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـصع  رد  )
لبق لاس  یـس  شاک  يا  دوب ، يرتش  عوفدـم  اهنیا ، ياج  هب  شاک  يا  تفگ : درک و  دوخ  رامـش  یب  لاوما  هب  یهاـگن  هاـگ  نآ  .مراد 

! مداد داب  رب  ار  مدوخ  نید  مدرک و  حالصا  ار  هیواعم  يایند  مدوب ! هدرم 
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هیواعم هک  منیب  یم  ایوگ  .دیسر  ارف  مگرم  ات  مدش ، انیبان  تداعس  تسار و  هار  ندید  زا  مدومن ، اهر  ار  ترخآ  متشاد و  مّدقم  ار  ایند 
دهاوخ يراتفردب  امش  اب  درب و  یم  ارم  لاوما 

یقرواپ

همان 39. هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 168

.درک

طّـسوت هک  دوب  یلاوما  هرداصم  نیلّوا  نیا  و  درک ، هرداصم  ار  شلاوما  هیواـعم  درم ، صاـعورمع »  » هک یماـگنه  دـیازفا : یم  یبوقعی 
(1) .تفریذپ ماجنا  شنایفارطا  هب  تبسن  هیواعم 

( هفوک هرصب و  یلاو   ) هیبا نب  دایز 

هک دوب  ینانز  هلمج  زا  هّیمـس  شردام  .دـمآ  یم  باسح  هب  هیواـعم  يارب  نانمـشد  نیرتراـگزاسان  نیرتزاـسرطخ و  زا  زاـغآ  رد  يو 
، دوب ثرح  زینک  هک  اجنآ  زا  دوب و  هتـشارفارب  دوب  راکدـب  نانز  ّصاخ  هک  یخرـس  مچرپ  ّتیلهاج  رد  شا  هناخ  يالاب  تسا  فورعم 
وا یعقاو  ردـپ  دوبن  صّخـشم  یتـسرد  هب  دـش  دـّلوتم  داـیز »  » هک یماـگنه  .دوـب  هدروآ  رد  دـیبع  شا  یمور  مـالغ  جاودزا  هب  ار  يو 
یم شردپ )! دنزرف  دایز  « ) هیبا نبا  دایز   » ار يو  دوب ، یمور  یمالغ  دیبع  شردپ  رهاظ ، بسح  هب  هک  نیا  اب  تهج  نیمه  هب  تسیک ،

.دندیمان

ات دوب  هدش  لیدبت  یسانشرس  درف  هب  هتفر  هتفر  دوب و  هدرک  ماع  صاخ و  دزنابز  ار  يو  دایز »  » یکاب یب  يرونخس و  یشوهزیت و  یلو 
سراـف رواـنهپ  نیمزرـس  تموکح  هب  ترـضح  نآ  فرط  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما ماـما  تموـکح  نارود  رد  اهدـعب  هک  ییاـج 

.دوشن هیواعم  هاگتسد  بذج  هک  روظنم  نیا  هب  دیاش  دش ، بوصنم 

ماـما حلـص  زا  سپ  یّتح  درک ، تمواـقم  يو  لـباقم  رد  داـیز  اـّما  تفرگ ، رارق  عیمطت  اـی  دـیدهت  دروم  هیواـعم  فرط  زا  اـهراب  یلو 
، تفرگ رارق  هیواعم  نامرف  ریز  هب  یمالسا  ياه  نیمزرس  مامت  هک  نیا  اب  مالسلا ) هیلع  ) نسح
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یقرواپ .تفرن  يوما  تموکح  ذوفن  ریز  نانچمه  هک  دوب  سراف  هدنامیقاب ، تمسق  اهنت 

ص 476-461. ج 3 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  ص 222 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1

هحفص 169

!« ندوب هفیلخ  ردارب   » داهنـشیپ قیرط  زا  ات  داتـسرف  يو  دزن  ار  دایز  نیرید  تسود  هبعـش » نب  هریغم   » بیجع يا  هشقن  حرط  اـب  هیواـعم 
.دیامن راداو  يوما  تموکح  ربارب  رد  نداهن  ندرگ  هب  ار  يو 

لیدبت برع  نادرم  نیرتدنمتردق  زا  یکی  هب  ندـش ) هیواعم  ردارب   ) تروص نیارد  دیـشیدنا  دوخ  اب  دایز  .داتفا  رگراک  هیواعم  هشقن 
یگدرب و جـنر  زا  رگید  دوب و  دـهاوخ  شیرق  هلیبق  سیئر  نایفـسوبا  هک  ماـنمگ ، ِیمور  مـالغ  کـی  هن  شردـپ  سپ ، نیا  زا  هدـش و 

.دیدرگ راپسهر  قشمد  يوس  هب  دش و  هئطوت  نیا  بولغم  هک  دوب  نیا  (، 1) تفای دهاوخ  ییاهر  شداژن  ندوب  برعریغ  تراقح و 

تردق مامت  زارد  نایلاس  دیدرگ و  يوما  تموکح  نارازگراک  زا  یکی  دمآ و  راتفرگ  هیواعم  گنر  رازه  ماد  رد  يو  بیترت ، نیدـب 
.دومن هیواعم  نیگنن  تنطلس  ياه  هیاپ  میکحت  فرص  ار  دوخ 

: دسیون یم  روهشم  خّروم  ریثا  نبا 

.دـیدرگ مالعا  مالـسا  سّدـقم  تعیرـش  فالخ  رب  ینلع  تروص  هب  هک  دوب  یمکح  نیلّوا  نایفـسوبا ، هب  دایز  نتخاـس  قحلم  هّیـضق  »
: دوب هدومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

(2 «.) تسا ندش  راس  گنس  راکانز  مهس  دوش و  یم  قحلم  رسمه  هب  دنزرف  ُرَجَْحلا ; ِرِهاْعِلل  ِشاَرَْفِلل َو  َُدلَْولَا  »

يو هک  دنک  یم  لقن  حلاص » ساّبع  دمحا   » زا هدبع  دّمحم  خیـش  .دـیرخ  یم  ار  شیوخ  یگدازانز  گنن  راک ، نیا  اب  دایز »  » عقاو رد 
: دیوگ یم  نایفسوبا  هب  دایز  قاحلا  يارجام  زا  یتفگش  راهظا  زا  سپ 

«، هّیمس  » اب نایفسوبا »  » عورشمان هطبار  هب  تداهش  هک  نآ  رتروآ  تفگش  »
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ینز هک 

یقرواپ

ثداوح ص 44  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب  دوش  هعجارم  .دش  یم  هدرمـش  ثرح »  » یمور مالغ  دیبع »  » دنزرف دایز  تشذگ  هچنانچ   . 1
لاس 44.

هب ص 150  مّوس ، تمـسق  مالـسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب : دوش  هعجارم  لاس 44 و  ثداوح  ص 444 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک   . 2
.دعب

هحفص 170

زایتما نایم  يو  هک  ارچ  درکن ، یگدنمرش  ساسحا  نآ  زا  مه  دایز  تفرگ و  تروص  یمـسر  ینلع و  سلجم  کی  رد  دوب ، رادرهوش 
(1 !«.) دوش دنم  هرهب  نآ  عفانم  زا  ات  تفریذپ  ار  يردارب  یگدازانز  گنن  ییاوسر و  و  هفیلخ ! اب  يردارب 

نآ زا  زیمآوجه ، دنت و  يراعشا  ندورـس  اب  برع  تسدربز  نارعاش  و  درک ، ادیپ  یفنم  باتزاب  تّدش  هب  مالـسا  يایند  رد  قافّتا  نیا 
(2) .دندرک دای  هّیما  ینب  نماد  رب  گرزب  یگنن  ناونع  هب 

میکحت يارب  دوب  هیواـعم  تخـسرس  نمـشد  زورید  اـت  هک  يو  دروخ و  قرو  داـیز »  » یگدـنز زا  يرگید  گرب  هثداـح ، نیا  زا  سپ 
هب مدرم  يارب  ار  تبیـصم  تشحو و  يو ، ماـن  ندینـش  هک  يدرف  .دوب  هدـش  لّدـبم  خـیرات  هرهچ  نیرتراوخنوخ  هب  هیواـعم  تموکح 

.دروآ یم  ناغمرا 

: دسیون یم  شا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  روهشم  دنمشناد  دیدحلا  یبا  نبا 

یم نوریب  خولک  گنـس و  ره  ریز  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایعیـش  وا  درپس و  هیبا » نب  دایز   » هب ار  هرـصب  هفوک و  تموکح  هیواعم ، »
(3 «.) دیناسر یم  لتق  هب  دیشک و 

تفگـش یتعرـس  اب  هفوک ، هب  دایز » نب  هّللادـیبع   » دورو اب  نایفوک  ات  دـش  بجوم  هک  یلماوع  زا  یکی  درک ، اعّدا  ناوت  یم  تأرج  هب 
ردپ هک  دوب  یتشحو  سرت و  نیمه  دنشکب ، تسد  لیقع » نب  ملسم   » تیامح زا  روآ 
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.دوب هدرک  داجیا  نایفوک  لد  رد  دایز  شمحر  یب  لد و  گنس 

.البرک شارخلد  هثداح  نازاس  هنیمز  زا  رگید  یکی  یعقاو  هرهچ  دوب  نیا 

یقرواپ

همان 44. لیذ  هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  دعب ; هب  ص 75  ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  هب : دوش  هعجارم  دایز  لاح  حرـش  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب   . 2
نبا خیرات  دعب ; هب  ص 163  ج 4 ، يربط ، خـیرات  يرجه ;) لاس 44 و 45  ثداوح  ، ) دـعب هب  ص 441  ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ; 218

ص 227-216. ج 10 ، ریدغلا ، ص 25-26 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 227-216 ;  ج 19 ، رکاسع ،

ص 38. ج 11 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  ص 44 ; ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 171

( هفوک یلاو   ) هبعش نب  هریغم 

روجف قـسف و  رد  ار  شیوـخ  رمع  رتـشیب  و  ( 1) دوب برع  ناهج  نارگ  هلیح  نیرتروهـشم  زا  یکی  ناـخّروم ، حیرـصت  هب  اـنب  هریغم » »
(2) .تسا هدرک  يرپس 

تشز لمع  نیا  تسا و  هدوب  مدرم  نیرتراکانز  زا  ّتیلهاج  نارود  رد  هریغم »  » هک دنک  یم  لقن  ینیادم  شداتـسا  زا  دیدحلا  یبا  نبا 
(3) .دش بکترم  زین  دوب ، هرصب  یلاو  هک  ینامز  رمع ، دهع  رد  ار 

كرـشم يرجه ) مشـش  لاس   ) هّیبیدح حلـص  زا  شیپ  یکدـنا  ات  یلو  دوب  هدـش  دـّلوتم  تثعب  زا  لبق  لاس  تفه  ًابیرقت  هک  نیا  اب  يو 
هب ار  دوخ  ناج  دروآ و  هانپ  هنیدم  هب  دوب ، هدز  تسد  يا  هنامحر  یب  راتشک  لتق و  هب  هک  نآ  زا  دعب  زین ، نآ  زا  سپ  .دوب  هدنام  یقاب 

(4) .تفرگن رارق  ناناملسم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ لابقتسا  دروم  یلو  درک ، ظفح  ندروآ  مالسا  اب  رهاظ  بسح 

یبا نبا  »
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دیدحلا »

قداص ّتین  اب  حیحـص و  داقتعا  يور  زا  هریغم  ندروآ  مالـسا  هَلیِمَج ; هَِّین  َهباَنِإ َو  حیِحَـص َو َال  ِداِقتِْعا  ِْریَغ  ْنِم  ِهَْریَغُْملا  ُمَالْـسِإ  َناَک  «َو 
(5 «.) تسا هدوبن 

.دوب هدیشچن  ار  نامیا  معط  زگره  يو  هک  تسا  هاوگ  نیرتهب  دوخ  هریغم  راب  تبکن  رسارس  یگدنز  یسررب 

هدشن تبث  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رضحم  رد  يو  یگدنز  زا  ینشور  هطقن  چیه  خیرات  هظفاح  رد 

یقرواپ

ص 174. ج 25 ، قشمد ، خیرات  رصتخم   . 1

تمکح 413. لیذ  ص 10 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب : دوش  هعجارم   . 2

ص 239. ج 12 ، كردم ، نامه   . 3

ر دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 157-158 و  ج 25 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  هب : دوش  هعجارم   . 4

تمکح 413. لیذ  ص 8 ، ج 20 ،

تمکح 413. لیذ  ص 8 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 5

هحفص 172

رد هک  ییاج  ات  دیـشوک ، افلخ  تموکح  میکحت  رد  یتخـس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) نأشلا میظع  ربمایپ  لاـحترا  زا  سپ  یلو  تسا ،
.تشاد ریگمشچ  يروضح  نآ ، ندیشک  شتآ  هب  و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  هناخ  هب  شروی  هثداح 

: دومرف هریغم  هب  یباطخ  رد  هّیما  ینب  راکبان  نارس  هیواعم و  روضح  رد  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما 

ترـضح هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  اِهنَْطب ; ِیف  ام  ْتَْقلَأ  اَهَْتیَمْدَأ َو  یَّتَح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  َْتِنب  َهَمِطاَـف  َْتبَرَـض  َْتنَأ  »
(1 «.) درک طقس  تشاد ، محر  رد  هک  ار  يدنزرف  دش و  نینوخ  شندب  هک  يدز  نانچ  ار  ادخ  ربمایپ  رتخد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

لوزعم اجنآ  تموکح  زا  هنصحم  يانز  مرج  هب  یتّدم  زا  سپ  یلو  دش ، هدیزگرب  هرـصب  یلاو  ناونع  هب  رمع »  » تفالخ نامز  رد  يو 
یلو تشگ ،
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تموـکح هب  ار  وا  یتّدـم  زا  سپ  سکع  هب  هکلب  ( 2 ،) تسنادن تحلـصم  يو  هب  تبـسن  ار  ریزعت  لقاّدح  ای  یهلا  ّدـح  يارجا  هفیلخ ،
.دشن كاپ  شنماد  زا  گنن  هّکل  نیا  یلو  درک ; بوصنم  هفوک 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دیدحلا » یبا  نبا  »

تـسد هریغم  رب  نم  رگا  دومرف : یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  َهَراَجِْحلا ; ُُهتْعَْبتََال  ِهَْریَغُْملِاب  ُتْرَفَظ  ْنِإ  ُلوُقَی : َِکلذ  َدِْعب  ٌِّیلَع  َناَک  «َو 
(3 «.) منک یم  راس  گنس  ار  وا  مبای 

: دومرف رگید  یعمج  هیواعم و  روضح  رد  هریغم »  » هب شباطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما 

(4 «.) یشاب یم  ندش  راس  گنس  ّقحتسم  هک  یتسه  يراکانز  نامه  وت  ُمْجَّرلا ; َْکیَلَع  َبَجَو  ْدَق  ِیناّزلا  َْتنَأ  »

یقرواپ

ص 40. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  ص 83 و  ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 448 ; ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 169-165 ; ج 25 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  هب : دوش  هعجارم   . 2
.دعب هب  ص 8  و ج 20 ، ص 238 ; ج 12 ، دیدحلا ،

ص 238. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

ص 40. ج 2 ، جاجتحا ، ص 83 و  ج 44 ، راونالاراحب ،  . 4

هحفص 173

زا زگره  تشاد و  هدـهع  هب  ار  نآ  فارطا  هفوک و  تیالو  اه  تّدـم  دـش و  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  هریغم » ، » هیواعم نارود  رد 
.درک یمن  یشوپ  مشچ  عمج ، روضح  رد  هعمج و  زامن  ياه  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نعل  ّبس و 

لّوا هک  تسا  هدوب  دیزی  يدهع  تیالو  حرط  هب  تبسن  هیواعم  عمط  کید  ندروآ  شوج  هب  هریغم  تایانج  نیرتراب  تبیصم  زا  یکی 
رب شهاگنالوج  هک  ما  هداد  رارق  یباکر  رد  ار  هیواعم  ياپ  : » شدوخ هتفگ  هب  انب  دش و  هداد  داهنشیپ  هیواعم  هب  يو  طّسوت  راب 
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ندرک عمج  لباق  رگید  هک  متـسسگ  مه  زا  ناـنچ  ار  تّما  نیا  راـک  هتـشر  تسا و  ینـالوط  رایـسب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم تّما 
(1 «.) تسین

رازآ هجنکـش و  زا  هیواعم  دـیکأت  لیم و  قباطم  دـش و  بکترم  ار  يرامـش  یب  تاـیانج  هفوک  رد  شیوخ  تموکح  لوط  رد  هریغم » »
هار رد  هک  یهوتسن  دهاجم  يدع » نب  رجُح   » ضارتعا لباقم  رد  دماین و  هاتوک  يا  هظحل  ( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما ناراداوه  نایعیش و 

: دوب هتفگ  دیسر  تداهش  هب  تیالو  میرح  زا  عافد 

زا سرتب ، ناطلـس  زا  ُهَتَوْطَـس ; ُهَبَـضَغ َو  ِقَّتِإ  َناْطلُّسلا ، ِقَّتِإ  ینک !؟ یم  اپ  هب  بوشآ  متـسه  نآ  یلاو  نم  هک  ینیمزرـس  رد  رجُح ! يا  »
(2 «.) زیهرپب وا  تردق  مشخ و 

تبرـش هار  نیمه  رد  ماجنارـس  تسـشنن و  ياپ  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  زا  عافد  رد  اهدـیدهت  نیا  مغر  یلع  رجُح »  » یلو
.دیشون تداهش 

( هرصب رد  دایز  نیشناج   ) بدنج نب  هرمس 

یقرواپ

ص 504، ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ًاَدبَا » ُقَتُْری  ًاْقتَف َال  ْمِْهیَلَع  ُْتقَتَف  دَّمَُحم َو  ِهَُّما  یَلَع  ِهَیاْغلا  ِدیَِعب  زْرَغ  ِیف  َهَیِواعُم  َلْجِر  ُْتعَـضَو  ْدََقل   . » 1
لاس 56. ثداوح 

.دعب هب  ص 208  ج 12 ، رکاسع ، نبا  خیرات   . 2

هحفص 174

اهدـص هب  تبـسن  زین  و  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـنزرف  هب  تبـسن  هیواعم ، هک  نیا  اب 
راتفگ هک  نآ  يارب  لاح  نیع  رد  تخاس ، یم  مهارف  ار  نانآ  لتق  رازآ و  تابجوم  هکلب  تشادن ، یهّجوت  نیرتمک  هقباس ، اب  یباحص 
دارفا مادختـسا  هـب  دوـخ  ياـهراک  هیجوـت  يارب  دوـب  روـبجم  دریگ ; رارق  مدرم  شریذـپ  هّماـع و  لوـبق  دروـم  یعوـن  هـب  شرادرک  و 

نماد اب  دناوتب  ات  دندیشک ، یم  كدی  دوخ  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یباحص  ناونع  هک  دهد  نت  یتسرپایند 
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.دیامن هیجوت  ار  شیوخ  ياه  يراک  فالخ  تسا ، ندوب  قح  نتفگ و  قح  اب  يواسم  ندوب  ربمایپ  یباحص  هک  رّکفت  نیا  هب  ندز 

مالـسا رد  ینـشور  هقباـس  چـیه  هک  بدـنج » نب  هرمـس   » لـثم یناـسک  یّتح  اـی  و  هریرهوبا »  » نوچ يدارفا  هیواـعم ، اتـسار  نیمه  رد 
هب دوخ  عفن  هب  ثیداحا  لعج  تمدـخ  رد  ار  نانآ  دـنک و  یم  بذـج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  كرد  هناهب  هب  اهنت  دنتـشادن 

.دریگ یم  راک 

.دروآ تسدب  رارضال » ثیدح   » ناتساد رد  ناوت  یم  ار  هرمس »  » يریذپان قح  يزیتس و  مالسا  هّیحور 

زا یکی  ناتـُسب »  » دراو هزاجا  نودب  دوب ، وا  هب  ّقلعتم  هک  امرخ  تخرد  کی  هب  یـشکرس  يارب  هرمـس » : » تسا نینچ  ناتـساد  هصالخ 
، دریگب هزاجا  لزنم  هب  دورو  زا  شیپ  ات  درک  اضاقت  يو  زا  درک  یم  یگدـنز  اجنآ  شا  هداوناخ  اب  هک  يراـصنا  درم  .دـش  یم  راـصنا 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ .درب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  تیاکـش  يراصنا  درم  تفرگ و  الاب  نانآ  عازن  .تفریذپن  هرمـس  یلو 
.دـیزرو عاـنتما  هرمـس  یلو  دـشورفب  شتمیق  ربارب  دـنچ  هـب  ار  تـخرد  نآ  درک  داهنـشیپ  وا  هـب  دوـمرف و  راـضحا  ار  هرمـس » ( » هـلآو

.تفرن رابریز  درک و  تجامس  نانچمه  هرمس  یلو  داد ، هدعو  وا  هب  نآ  ياج  هب  تشهب  رد  ار  یتخرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

دنکفیب هرمس  يور  شیپو  دروآرد  هشیر  زا  ار  تخرد  ات  داد  روتسد  يراصنا  درم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 
(1 «.) ِمالْسِْالا ِیف  َرارِض  َرَرَض َو َال  َال  : » دومرف و 

یقرواپ

ثیدح 651. ءاملا ، عیب  باب  ص 146 ، ج 7 ، بیذهت ، ثیدح 2 و  رارضلا ، باب  ص 292 ، ج 5 ، یفاک ،  . 1

هدعاق نیا  ياوتحم  كرادم و  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 
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.دعب هب  ص 29  ج 1 ، يزاریش ، مراکم  رصان  یمظعلا  هللا  هیآ  فیلأت  هّیهقفلا  دعاوقلا  هب : دوش  هعجارم 

هحفص 175

: دسیون یم  رفعجوبا »  » شداتسا زا  لقن  هب  دیدحلا » یبا  نبا  »

( ...ُهَسْفَن يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   ) هیآ هک  دنک  لعج  ار  ثیدح  نیا  دـش  رـضاح  هیواعم  زا  مهرد  رازه  دـصراهچ  نتفرگ  اب  هرمـس » »
يدوز هب  تیاور  نیا  حورشم  ( ) 1) .تسا مجلم  نبا  نأش  رد  تسا ; هدش  لزان  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  دروم  رد  هک  (، 207 هرقب ، )

(. دمآ دهاوخ 

شیاه یتمدخ  شوخ  شاداپ  هیواعم  زا  زین  وا  درب و  رایسب  دوس  شیوخ  هاگتسد  رد  هرمس »  » دوجو زا  هیواعم »  » هک نیا  نخـس  هاتوک 
مرج هب  ار  رفن  نارازه  هرـصب  رد  لد ، کیرات  درم  نیا  و  دش ، هدـیزگرب  هرـصب  رد  دایز  نیـشناج  ناونع  هب  ماجنارـس  تفرگ و  یم  ار 

.دناسر لتق  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تیب  لها  هب  تدارا  قشع و  يراد و  نید 

؟ تسا هدناسر  لتق  هب  ار  یسک  هرمس »  » ایآ دیسرپ : نیریس » نبا   » زا میلس » نب  دّمحم   » هک دنک  یم  لقن  فورعم  خّروم  يربط 

: داد خساپ 

یم ایآ  ِساّنلا ; َنِم  فالآ  َهَِینامَث  َلَتَق  ْدَق  َءاجَف َو  َهَفوُْکلایَتَأ  ِهَرْـصَْبلا َو  یَلَع  ُدایِز  ُهَفَلْخَتْـسِإ  بَدـْنُج ؟ ُْنبا  ُهَرُمَـس  َلَتَق  ْنَم  یـصُْحی  ْلَه  »
تشه يو  داد و  رارق  هرصب  رد  شیوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  دایز » « !؟ دروآرد هرامـش  هب  ار  هرمـس  تسد  هب  ناگدش  هتـشک  دادعت  دوش 

«. دناسر لتق  هب  ار  نت  رازه 

دادعت نیا  رباربود  رگا  داد : خساپ  یشاب !؟ هتشک  ار  یهانگ  یب  نایم ، نیا  رد  يدیسرتن  ایآ  دیسرپ : هرمـس  زا  دایز » : » دیازفا یم  يربط 
(2) .متشادن یکاب  متشک ، یم  زین  ار 

مد هدیپس  کی  رد  نم  موق  زا  طقف  هرمس » : » دیوگ یم  يودع » راوسوبا   » مان هب  يدرم 

یقرواپ

حرش  . 1
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ص 30. ج 11 ، ریدغلا ، هبطخ 56 و  لیذ  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن 

لاس 50. ثداوح  ص 463-462 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب : دوش  هعجارم  لاس 53 ، ثداوح  ص 176 ، ج 4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 176

(1) .دناسر لتق  هب  ار  نآرق  ناگدننک  يروآ  عمج  زا  نت  تفه  لهچ و 

هیجوت هب  هیواعم  تموکح  هاگتـسد  رد  يزارد  نایلاس  دوب و  یتیانج  ره  هب  رـضاح  يّدام  عفاـنم  هب  ندیـسر  يارب  هرمـس »  » هک نیا  اـب 
زا شلزع  مکح  هک  یماگنه  تفاین ، ماود  هام  شش  زا  شیب  هرصب  رب  شتموکح  یلو  تشاد ، لاغتـشا  هّیما  ینب  نارـس  يو و  تایانج 

: تفگ مشخ  يور  زا  دش ، رداص  هیواعم  بناج 

هنوگ نآ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ار ! هیواعم  دنک  تنعل  ادـخ  ًادـَبَا ; ِیَنبَّذَـع  ام  َهَیِواعُم  ُْتعَطَا  امَک  َهّللا  ُْتعَطَا  َْول  ِهّللا  َو  َهَیِواعُم ! ُهّللا  َنََعل  »
(2 «.) درک یمن  باذع  راتفرگ  ارم  زگره  مدومن  یم  تعاطا  دنوادخ  زا  مدرک ، تعاطا  هیواعم  زا  هک 

شیوخ موش  فادها  دربشیپ  يارب  یگنهرف  ياه  يزاس  رتسب   3

هراشا

ياهرتسب داجیاو  تامّدقم  ماجنا  هب  زاین  مالـسا ، راثآ  یجیردت  وحم  يوما و  تموکح  تیبثت  شیوخ و  فادـها  دربشیپ  يارب  هیواعم 
یـسایس روما  نآ ، وترپ  رد  ات  دنک ، هضرع  یمالـسا  هعماج  هب  مالـسا  زا  ار  يدـیدج  گنهرف  تسیاب  یم  وا  .تشاد  یگنهرف  بسانم 

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  زا  یشخب  هک  دز  ینوگانوگ  ياهدرگش  فلتخم و  تاکرح  هب  تسد  ور ، نیا  زا  .دربب  شیپ  ار  دوخ 

نآرق ریسفت  زا  يریگولج  فلا )

اج نآ  زا  یلو  دوبن ، نکمم  هیواعم  يارب  یمالسا  هعماج  رد  نآرق  ظافلا  يرهاظ  وحم 

یقرواپ

.كردم نامه   . 1

.كردم نامه   . 2

هحفص 177

دهاوخ یم  یمالسا  تّما  نادنمـشناد  زا  دوب ، وا  ياه  یگماکدوخ  عنام  نآ ، تایآ  تسرد  مهف  حیحـص و  ریـسفت  اب  نآرق  دوجو  هک 
: تسا یندینش  هنیمز  نیا  رد  ساّبع  نبا  اب  هیواعم  يوگتفگ  يارجام  .دنزیهرپب  نآ  حیحص  لیوأت  ریسفت و  زا 
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نبا يا  تفگ : دـید ، ار  وا  هک  یتـقو  درک ، دروخرب  ساـّبع  نبا  هب  تشاد ، هنیدـم  هب  شیوخ  تفـالخ  ماـّیارد  هیواـعم  هک  يرفـس  رد 
زین وت  سپ  دـنک  لقن  ار  يزیچ  شنادـناخ  یلع و  بقانم  زا  درادـن  قح  یـسک  هک  میتشون  همان  یمالـسا  نیمزرـس  همه  هب  ام  ساـّبع !

! وگم يزیچ  راد و  هگن  ار  تنابز 

؟ ینک یم  یهن  نآرق  ندناوخ  زا  ار  ام  ایآ  تفگ : ساّبع  نبا 

! زگره تفگ : هیواعم 

؟ يراد یم  زاب  نآ  لیوأت  ریسفت و  زا  ار  ام  سپ  تفگ : ساّبع  نبا 

! يرآ تفگ : هیواعم 

! میسرپن يزیچ  نآ  دوصقم  زا  یلو  میناوخب ، نآرق  دیاب  طقف  ام  نیاربانب  ساّبع : نبا 

؟ نآ هب  ندرک  لمع  ای  نآرق ، ندناوخ  تسا ، رت  بجاو  ام  رب  کی  مادک  داد : همادا  هاگنآ 

! نآرق هب  لمع  هیواعم :

دصق ار  يرما  هچ  ادخ  میناد  یمن  هک  یلاح  رد  مینک  لمع  نآرق  هب  هنوگچ  ساّبع : نبا 
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(. درک لمع  نآ  هب  دوش  یمن  تایآ  مهف  نودب  نیاربانب ،  ) تسا هدرک 

یمن ریـسفت  وت  تیب  لها  وت و  لیوأت  ریـسفت و  قباطم  هک  دیـسرپب  یناسک  زا  ار  تایآ  ریـسفت  لیوأت و  امـش  درادـن ، یلاکـشا  هیواعم :
! دننک

لآ زا  ار  نآ  ریـسفت  هاـگنآ  تسا ، هدـش  لزاـن  مالـسلا )) مهیلع  ) شکاـپ نادـناخ  ادـخ و  لوسر   ) اـم تیب  لـها  رب  نآرق  ساـّبع : نبا 
...!؟ میسرپب نایفسوبا 

: تفگ ساّبع  نبا  هب  یخاتسگ  تیاهن  اب  تشادن  یخساپ  هک  هیواعم 

هدش لزان  مالـسلا )) مهیلع  ) ادـخ لوسر  تیب  لها   ) امـش هرابرد  نآرق  تایآ  زا  هک  ار  هچنآ  یلو  دـینک ; شریـسفت  دـیناوخب و  نآرق 
...دینک لقن  مدرم  يارب  ار  نآ  ریغ  و  دینکن ; تیاور  ار  تسا 

هحفص 178

(1) .دونشن امش  زا  اراکشآ  ار  نآ  یسک  هک  نک  لقن  یناهنپ  ار  نآ  یشاب ، یم  یتایآ  نینچ  لقن  زا  راچان  رگا  دوزفا : هاگنآ 

ریسفت لابند  هب  يو  دنوش ; هاگآ  دوب ، ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  هب  طوبرم  هچنآ  ًاصوصخم  نآرق  قیاقح  زا  مدرم  دهاوخ  یمن  هیواعم 
هب يانـشآ  هک  ساّبع  نبا  دننامه  يدرم  زا  ار  نآ  نایب  یّتح  و  تسا ! يوما » ریـسفت   » قباطم تایآ  لوزن  نأش  قیداصم و  نایب  نآرق و 

يوما تموکح  وا و  ياه  یگماکدوخ  عنام  نیرتگرزب  نآرق ، قیاقح  زا  یهاگآ  هک  ارچ  دـبات ; یمن  رب  تسا ، تایآ  لیوأت  ریـسفت و 
زا يربخ  یب  رد  ار  ماـش  مدرم  اـه  لاـس  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ; مدرم  نتـشاد  هگن  لـهج  رد  یفدـه ، نینچ  يارب  هار  نیرتهب  تسا و 

.درب شیوخ  دصاقم  دربشیپ  رد  نانآ  یهاگآان  زا  ار  هدافتسا  رثکاّدح  تشاد و  هگن  مالسا  نآرق و  تقیقح 

ربج بهذم  جیورت  ب )

لمع و : » تفگ یم  هیواعم  هک  تسا  هدش  لقن  .درک  یم  جیورت  ناناملسم  نایم  ار  ربج  هدیقع  شیوخ  فادها  دربشیپ  يارب  هیواعم 
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(2 «.) تسا دنوادخ  تسد  هب  اهراک  همه  نوچ  درادن ، یعفن  چیه  ششوک 

: تفگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  هک  نانچ  دوب ; مدرم  رب  دوخ  تفالخ  لیمحت  يارب  هکلب  داقتعا ، يور  زا  هن  هیواعم  نخس  نیا 

!«. دشاب یم  راگدرورپ  ردق  اضق و  زا  تسادـخ و  ياه  نامرف  زا  یکی  نم  تفالخ  ِهّللا ; ِءاضَق  ْنِم  ٌءاضَق  ِهّللا َو  َنِم  ٌْرمَأ  ُهَفالِْخلا  ِهِذـه  »
(3)

یقرواپ

ص 124. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 16 و  ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   . 1

(. ص 410 ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  زا  لقن  هب   ) ص 529 ج 3 ، هباحصلا ، هایح   . 2

هب هنیدم ، رد  يرجه  لاس 56  رد  دیزی  يرادمامز  اب  هشیاع  تفلاخم  ربارب  رد  نینچمه  يو  ص 89 . ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم   . 3
هک تسا  یمتح  ياـضق  دـیزی  يرادـمامز  يارجاـم  ْمِهِْرمَأ ; ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ِداـبِْعِلل  َْسَیل  َو  ِءاـضَْقلا ، َنِم  ٌءاـضَق  َدـیِزَی  َْرمَأ  َّنِإ  : » تفگ يو 

(. ص 60 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  «. ) دنرادن تفلاخم ) رد   ) يرایتخا دوخ  زا  طابترا  نیا  رد  ناگدنب 

هحفص 179

تـساوخ دـتفا ، یم  قاـفّتا  زورما  هچنآ  هک  اـنعم  نیدـب  .دوب  مدرم  ماـیق  ضارتـعا و  زا  يریگوـلج  يارب  هدـیقع  نیا  جـیورت  عـقاو  رد 
.تسا هدیاف  یب  یهلا  رَدَق  اضق و  ربارب  رد  تمواقم  تسادخ و 

شریذپ هب  راداو  ار  اه  نآ  تخاس و  یم  رـشتنم  هعماج  رد  ار  هناضرتعم  ياه  شالت  ندوب  رثا  یب  یتسـس و  رذب  دـنفرت ، نیا  اب  هیواعم 
.درک یم  شیوخ  فالخ  ياهراک 

نارگید هرابرد  ثیدح  لعج  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع لیاضف  رکذ  میرحت  ج )

هلباقم هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هژیو  هب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تیب  لها  يونعم  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  هیواعم 
تخس ترضح  نآ  نادنمقالع  نایعیش و  رب  نانچ  وس  کی  زا  تخادرپ ; مالسلا ) هیلع  ) ترضح نآ  لیاضف  رشن  اب 
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هب هتـشذگ ، يافلخ  يارب  داد ، روتـسد  رگید  يوس  زا  و  دنکن ، ادـیپ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) الوم لیاضف  نایب  تأرج  یـسک  هک  تفرگ  یم 
.تفرگ رظن  رد  یناوارف  زیاوج  لیاضف  نیا  نالقان  يارب  دنزادرپب و  لیاضف  لعج ) و   ) لقن هب  نامثع  هژیو 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

لیاضف و هک  نانآ  نامثع و  نادـنمقالع  هک : درک  غـالبا  ناـنآ  همه  هب  يا  هماـن  شخب  ّیط  تشون و  هماـن  اهرهـش  ناـیلاو  هب  هیواـعم  »
رد ار  یتیاور  یسک  رگا  دنهد و  رارق  هژیو  مارتحا  مارکا و  دروم  هداد و  رارق  یتموکح  هاگتـسد  نابّرقم  زا  دننک ، یم  لقن  ار  شبقانم 

! مهد شاداپ  هزیاج و  نانآ  همه  هب  ات  دیسیونب ، ار  شنادنواشیوخ  ردپ و  مان  وا ، مان  رب  هوالع  درک ، لقن  يو  تلیضف 

، تشذگ لاونم  نیمه  هب  یلاس  دنچ  دیدرگ و  ریزارـس  مدرم  نایم  یناوارف  ياه  شاداپ  زیاوج و  هجیتن  رد  دش و  ارجا  همان  شخب  نیا 
رد ثیداحا  : » تشون رگید  راب  هک  نآ  ات 

هحفص 180

ثیدح لقن  هب  هفیلخ  ود  نآ  هژیو  هب  هباحـص  رگید  لیاضف  رد  ات  دـیهاوخب  مدرم  زا  سپ  نیا  زا  دـش ! ناوارف  نامثع  بقانم  لیاضف و 
هلباقم هب  هباحص  رگید  يارب  لیاضف  نامه  لقناب  تسا ، هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تلیـضف  رد  هک  یثیدح  ره  ربارب  رد  دنزادرپب و 

!«. دنزادرپب مالسلا ) هیلع  ) یلع لیاضف  اب 

: دیازفا یم  دیدحلا  یبا  نبا 

ار یثیدح  تساوخ  یم  ( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما نایعیش  زا  يدرم  رگا  هک  تفرگ  تخس  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیش  رب  نانچ  هیواعم  »
یم دنگوس  ار  وا  تفرگ و  یم  دّکؤم  ياه  نامیپ  وا  زا  دـنک ، لقن  دامتعا  دروم  دارفا  يارب  ترـضح  نآ  زا  ای  ترـضح و  نآ  هرابرد 

ار ارجام  نیا  هک  داد 
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.تفگ یم  يو  يارب  ار  ثیدح  سپس  دراد ، هگن  ناهنپ 

نیغورد ثیداحا  هک  دـش  ببـس  نامثع  هژیو  هب  افلُخ  لیاضف  رـشن  تهج  هیواعم  ياـه  شـشخب  لذـب و  نآ  اـه و  يریگ  تخـس  نیا 
(1 «.) دنک لقن  هیواعم  رظن  دروم  دارفا  تلیضف  رد  یثیدح  ایند  عاتم  بسک  يارب  سک  ره  دوش و  ناوارف 

: دسیون یم  شباتک  زا  رگید  ياج  رد  ّتنس  لها  گرزب  دنمشناد  نیا 

تازاجم درک ، یم  لقن  هراب  نیارد  ار  یتیاور  سک  ره  و  دـندرک ، يریگولج  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لیاضف  ندـش  راکـشآ  زا  هّیما  ینب  »
هکلب دوبن ، يو  تلیـضف  هب  طوبرم  هک  یتـیاور  یّتـح  ترـضح  نآ  زا  ار  یتـیاور  تساوخ  یم  یـسک  رگا  هک  اـجنآ  اـت  دـندرک ; یم 
نینچ بنیزوبا  ینعی  بنیز » یبا  نع  : » تفگ یم  هکلب  دربب ، ار  ترـضح  نآ  مان  تشادن ، تأرج  دـنک ، لقن  دوب  ینید  ماکحا  هرابرد 

(2 !«.) تسا هتفگ 

رد نآ  نایب  هیواعم و  دوخ  يارب  یّتح  هتشذگ و  يافلخ  يارب  لیاضف  لعج  ناتساد 

یقرواپ

(. راصتخا اب   ) ص 46-44 ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

يوما تموکح  قاـنتخا  ّوج  یلو  تسا ، نسحلاوبا  ترـضح  نآ  فورعم  هینک  هک  دـیراد  هّجوـت  ص 73 . ج 4 ، كردـم ، نامه   . 2
زین ترضح  نآ  فورعم  هینک  زا  هکلب  دندیسرت ، یم  ترضح  نآ  باقلا  مان و  ندرب  زا  اهنت  هن  هک  دوب  هتفرگ  تخس  نایعیش  رب  نانچ 

.دنتفرگ یم  هرهب  بنیزوبا )  ) فورعم ریغ  هینک  زا  دندرک و  یمن  هدافتسا 

هحفص 181

(1) .دنک یم  لقن  جاجتحا  رد  زین  یسربط  موحرم  ار  اه  هناخ  بتکم  اهربنم و 

رصع رد  هباحص ، لیاضف  رد  نیغورد  یلعج و  ثیداحا  نیرتشیب  : » هک دنک  یم  لقن  ثیدح  ملع  ناگرزب  زا  یکی  زا  دیدحلا  یبا  نبا 
ینب ّتیمکاح 
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لام و هب  و   ) دنوش کیدزن  هّیما  ینب  نامکاح  هب  مشاه  ینب  ندیبوک  اب  هک  دوب  نیا  نازاس  ثیدح  فدـه  دـش ; جـیورت  هتخاس و  هّیما 
(2 («.) دنبای تسد  ماقم 

یخرب لوزن  نأش  ات  داد ، لوپ  یناوارف  رادقم  نازاس ، ثیدح  زا  یکی  هب  هکلب  درکن ، افتکا  زین  رادـقم  نیا  هب  هیواعم  تفالخ  هاگتـسد 
! دنک فیرحت  ترضح  نآ  ررض  هب  و  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نانمشد  عفن  هب  ار  تایآ  زا 

هیآ ود  نیا  هک  دنک  مالعا  ات  داد ، نازاس ) ثیدح  زا  یکی  « ) بدنج نب  هرمـس   » هب مهرد  رازه  دـصراهچ  غلبم  هیواعم  تسا  فورعم 
: تسا هدش  لزان  مالسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد 

َدِـسُْفِیل ِضْرَْالا  ِیف  یَعَـس  یَّلَوَت  اَذِإَو  ِماَصِْخلا * ُّدـَلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  اَم  یَلَع  َهللا  ُدِهُْـشیَو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو  )
وت باجعا  هیام  ایند  یگدـنز  رد  نانآ  راتفگ  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرم  زا  3)و  (;) َداَسَْفلا ُّبُِحی  ُهللاَو َال  َلْسَّنلاَو  َثْرَْحلا  َِکلُْهیَو  اَـهِیف 

يور هک  یماگنه  نانآ  .دننانمـشد  نیرت  تخـسرس  نانآ  هک  یلاح  رد  دنریگ ، یم  هاوگ  دنراد ، لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  و  دوش ، یم 
اب ; ) دنزاس یم  دوبان  ار  نایاپراهچ  اه و  تعارز  دنـشوک و  یم  نیمز  رد  داسف  هار  رد  دنوش ) یم  جراخ  وت  دزن  زا  و   ) دننادرگ یم  رب 

(4) .دراد یمن  تسود  ار  داسف  ادخ  دنناد ) یم  هک  نیا 

یقرواپ

افلخ و لیاضف  رد  یگتخاس  ثیداـحا  ریدـغلا  دنمـشزرا  باـتک  رد  ینیما  هماـّلع  موحرم  ص 85-84 . ج 2 ، یـسربط ، جاـجتحا   . 1
(. 8،9 و 10 ج 7 ، ریدغلا ، هب : دینک  عوجر   ) .تسا هداد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  حورشم  روط  هب  ار  هیواعم  نینچمه 

ص 46. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

تایآ 205-204. هرقب ،  . 3

 . 4
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ص 73. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

هحفص 182

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  رـصع  رد  هک  تسا ، هدش  لزان  قفانم  قیرـش » نب  سنخا   » هرابرد نارّـسفم  نخـس  قباطم  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد 
(1) .دز یتایانج  هب  تسد  هلآو ) هیلع 

: دیامرف یم  هک  هرقب  هروس  هیآ 207  درک  مالعا  نینچمه  يو 

رد دنـشورف .» یم  ادـخ  يدونـشخ  رطاـخ  هب  ار  شیوـخ  ناـج  مدرم  زا  یخرب  (; » ِهّللا ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  (َو 
يارجام رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  ، ) تسا هدـش  لزان  مالـسلا )) هیلع  ) نانمؤمریما لـتاق   ) مجلم نبا  فصو 

(2 (.) دوب هدش  لزان  تیبملا  هلیل 

رد ات  دوش  نآ  نیـشناج  هنیک  ضغب و  و  دریگ ، رارق  ناناملـسم  دیدرت  دروم  يولع  تلیـضف  ّطخ  هک  دوب  نآ  يارب  اه  شالت  نیا  مامت 
.دسرب شیوخ  هنابلطایند  فادها  هب  دنک و  جیورت  دش ، یم  باریس  یلهاج  همشچرس  زا  هک  ار  يوما  هایس  ّطخ  هیواعم  نآ ، هانپ 

( مالسلا هیلع   ) یلع هب  ییوگازسان  جیورت  د )

ّبس هب  هکلب  درکن ، افتکا  هباحص  زا  یضعب  افلخ و  ریاس  یگتخاس  لیاضف  جیورت  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع لیاضف  یشوپ  هدرپ  هب  هیواعم 
زین یمالـسا  دالب  ریاـس  هب  دوب ، هتخاـس  ّتنـس  ماـش  مدرم  ناـیم  نآ ، زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  دروآ و  يور  ترـضح  نآ  ییوگ  ازـسان  و 

نامرف هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  اـهربنم و  زارفرب  سلاـجم و  لـفاحم و  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما نعل  ّبس و  هب  داد و  شرتسگ 
.داد

: دسیون یم  ّتنس  لها  ربتعم  عبانم  هب  دانتسا  اب  ینیما  هماّلع  موحرم 

( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماقم  شهوکن  رد  یتایاور  هک  تشاد  رارصا  هتسویپ  هیواعم  »

یقرواپ

(. قوف تایآ  ریسفت  لیذ   ) هنومن ریسفت  نایبلا و  عمجم  روثنملا ، ّردلا  یناعملا ، حور  يزار ، رخف  ریسفت  هب : دینک  عوجر   . 1

 ; يرآ  . 2
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هیآ نیا  یّنـس  هعیـش و  ناخّروم  نارّـسفم و  لقن  قباـطم  .تسا  هدـش  لزاـن  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما يراکادـف  تمظع  رد  هیآ  نیا 
لتق هب  شلزنم  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  دنتـشاد  دـصق  هّکم  ناکرـشم  هک  تسا  بش  نآ  ینعی  تیبملا  هلیل  هب  طوبرم 
ياـج هب  بـش  نآ  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع درک و  كرت  ار  دوـخ  رتـسب  یهلا  ناـمرف  هـب  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  و  دـنناسرب ;

ار ( مالسلا هیلع  ) یلع دندروآ ، موجه  هناخ  نآ  رب  هتخآ  ياهریشمش  اب  ناکرشم  هک  ناهاگحبـص  .دیباوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
هنیدم يوس  هب  ادخ  لوسر  ترجه  اج  نامه  زا  تفای و  تاجن  ناکرـشم  تسد  زا  ادخ  لوسر  يراکادـف ، نیا  اب  دـنتفای و  اج  نآ  رد 

بش نآ  هناراکادف  هناعاجـش و  ناوارف ، رطخ  دوجو  اب  هک  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما راک  تمظع  هرابرد  قوف  هیآ  نیاربانب ، .دش  زاغآ 
: هب دینک  عوجر  لوزن ، نأش  نیا  رداصم  زا  یهاگآ  يارب   ) .تسا هدش  لزان  درب ، رـس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رتسب  رد  ار 

(. هرقب هروس  هیآ 207  ریسفت  ص 47 ، ج 2 ، هنومن ، ریسفت 

هحفص 183

.دندیـسر يریپ  هب  نالاسگرزب  دـندش و  گرزب  دـنتفرگ و  وخ  نآ  اب  ماش  ناکدوک  هک  داد  همادا  ردـق  نآ  ار  راـک  نیا  دـنک و  لـعج 
ّبـس نعل و  تشز  ّتنـس  دش ، مکحم  ناکاپان  بولق  رد  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  هب  تبـسن  توادـع  ضغب و  ياه  هیاپ  هک  یماگنه 
جاور هنیدم  ینعی  یحو  لوزن  لحم  رد  یّتح  اج ، همه  رد  ربانم ، رب  تعامج و  هعمج و  ياهزامن  لابند  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع الوم 

(1) .داد

داد و یم  رارق  نعل  ّبس و  دروم  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع (، 2) تشز یتاملک  اب  زامن ، هبطخ  نایاپ  رد  هیواعم  هک  دـنک  یم  لقن  ظحاج » »
هاگنآ
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ار ترـضح  نآ  هنوگ  نیا  وا  اب  گنهامه  زین  هعمج ! يابطخ  ات  داتـسرف ، یمالـسا  دالب  همه  هب  يا  همان  شخب  ّیط  ار  تـالمج  نیمه 
(3) .دنیامن نعل 

(4) .درک یم  نعل  ار  مالسلا ) مهیلع  ) نیسح نسح و  یلع ، شیوخ  زامن  تونق  رد  هیواعم  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 

دندرک و یم  نعل  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع اهربنم ، زارف  رب  يدابآ و  ره  رد  ابطخ  هیواعم  روتـسد  هب  : » دسیون یم  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
(5 «.) دنتفگ یم  ازسان  شکاپ  نادناخ  وا و  هب 

: تفگ يو  هب  تخاس ، هفوک  یلاو  ار  هبعش  نب  هریغم  هیواعم ، هک  یتقو  : » دسیون یم  فورعم ) خّروم   ) يربط

(6 !«.) نکن زیهرپ  یلع  هب  تبسن  تّمذم  ییوگازسان و  زا  ِهِّمَذ ; ٍّیلَع َو  ِْمتَش  ْنَع  َّمَحَتَت  «ال 

یقرواپ

ص 102-101. ج 2 ، ریدغلا ،  . 1

زا تاملک ، نیا  یتشز  ّتلع  هب  هک  تسا  هدروآ  ظحاج  زا  لقن  هب  ص 56 ) ج 4 ،  ) دوخ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  تاملک  نیا   . 2
.مینک یم  يراددوخ  نآ  لقن 

ص 57-56. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

ص 169. ج 23 ، راونالاراحب ، ص 52 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 4

ص 44. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 5

ص 472. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  و  يرجه ) لاس 51  ثداوح   ) ص 188 ج 4 ، يربط ، خیرات   . 6

هحفص 184

لوسر ربنم  رب  تشاد ، میمـصت  دـش ، هنیدـم  دراو  درک و  تکرـش  جـح  مسارم  رد  یتقو  هک  دوب  اجنآ  اـت  راـک  نیا  رب  هیواـعم  رارـصا 
راک نیا  زا  دراد و  روضح  اجنیا  رد  صاّقو » یبا  نب  دعـس  : » دنتفگ وا  هب  .دنک  نعل  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ

زا شیپ  تسا  بوخ  نیاربانب ، دش ; دهاوخ  دونشخان 
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.ینک تروشم  يو  اب  نآ ،

هک هیواعم  .دمآ  مهاوخن  ربمایپ  دجـسم  هب  رگید  نم  ینک ، نینچ  رگا  تفگ : دعـس  .تشاذگ  نایم  رد  يو  اب  ار  شیوخ  دصق  هیواعم 
(1) .درکن نعل  هب  مادقا  اجنآ  رد  دوب  هدنز  دعس  هک  ینامز  ات  دید  نینچ 

ارچ تفگ : صاّقو  یبا  نب  دعـس  هب  هیواـعم  تسا : هدـمآ  ّتنـس ) لـها  ربتعم  فورعم و  ياـه  باـتک  زا  « ) ملـسم حیحـص   » باـتک رد 
هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  هک  يا  هلمج  هس  رطاخ  هب  تفگ : خساپ  رد  دعـس  ییوگ ؟ یمن  ازـسان  ار  مالـسلا )) هیلع  ) یلع  ) بارتوبا

لاوما زا  هیاـنک   ) وم خرـس  نارتـش  نتـشاد  زا  دوب ، نم  ّقـح  رد  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ما  هدینـش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تمظع  رد  هلآو )
.دوب رتهب  میارب  تسا ) ناوارف 

(2) .درک لقن  ار  اهنآ  صاّقو  یبا  نب  دعس  هاگنآ 

یّتح مالسا و  ناگرزب  تساوخرد  هک  اجنآ  ات  دیسر  یم  وا  ياپ  هب  يزوت  هنیک  رد  یـسک  رتمک  دیاش  دوب و  یبیجع  زوت  هنیک  هیواعم 
.داد یم  همادا  شیوخ  راک  هب  نانچمه  درک و  یم  در  زیگنا  ترفن  تشز و  لمع  نیا  كرت  تهج  ار  هّیما  ینب  زا  یخرب 

هقباس یسانش و  یم  ار  یلع  وت  هیواعم ! يا  تفگ : يو  هب  تشاد ، هیواعم  اب  ساّبع  نبا  هک  یتاقالم  رد  دنک : یم  لقن  یـسلجم  همّالع 
يو ماقم  لضف و  هب  یناد و  یم  مالسا  رد  ار  وا 

یقرواپ

ص 366. ج 4 ، دیرفلا ، دقع   . 1

: زا دنترابع  تلیضف  هس  نآ   . 2

یِّنِم َنوُکَت  ْنَأ  یضْرَت  امَأ  : » دومرف يو  هب  باطخ  تشاذگ ، دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  كوبت  نایرج  رد  فلا 
وت هاگیاج  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  يِدَْعب ; َهَُّوُبن  ُهَّنَأ َال  َّالِإ  یسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب 
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«. تسین یتّوبن  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  توافت ) نیا  اب   ) دشاب یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  دزن  رد 

ُهُّبُِحی َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  ُّبُِحی  الُجَر  َهَیاّرلا  َّنَیِطْعَُال  : » دومرف دنیاشگب  ار  ربیخ  هعلق  دنتـسناوتن  نارگید  هک  نآ  زا  دـعب  ربیخ  گنج  رد  ب 
یم تسود  ار  وا  زین  شلوـسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ُُهلوُـسَر ; ُهـّللا َو 

.دش لصاح  يزوریپ  حتفو و  داد  مالسلا ) هیلع  ) یلع تسد  هب  ار  مچرپ  هاگنآ  دنراد .»

هللا یلـص  ) ادـخ لوسر  دـش ، لزان  ...ْمُکَءاَْنبَأَو ) اَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف   ) نارمع لآ  هروس  هیآ 61  هلهاـبم ) يارجاـم  رد   ) هک یتقو  ج 
نم نادناخ  نانیا  ادنوادخ ! ِیلْهَأ ; ِءالُؤه  َّمُهّللَا  : » دومرف دناوخ و  ارف  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  هلآو ،) هیلع 

اب مّوس ، ثیدـح  بلاط ، یبا  نب  یلع  لـیاضف  باـب  هباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ملـسم ، حیحـص  («. ) دـنتایآ نیا  لومـشم  هک   ) دنتـسه
(. صیخلت

هحفص 185

ار يو  تساوخرد  مامت  تحاقو  اب  هیواعم  .دنیوگن  ازسان  يو  هب  ناتیاهربنم  رب  هدب  روتسد  تسا ، هتفر  ایند  زا  يو  هک  نونکا  یهاگآ ;
(1) .درک در 

، يدیـسر یتساوخ  هچنآ  هب  وت  دـنتفگ : هیواعم  هب  راک  نیا  یفنم  راثآ  هب  هّجوت  اب  هّیما  ینب  زا  یهورگ  دـیوگ : یم  ظـحاج  ناـمثعوبا 
دنوش و گرزب  نآ  اب  ناکدوک  ات  دبای ، همادا  راک  نیا  ردق  نآ  دیاب  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  داد : خـساپ  رادرب ! تسد  یلع  نعل  زا  رگید 

(2 !) دیوگن یلع  يارب  یتلیضف  سک  چیه  دندرگ و  ریپ  نآ  اب  نالاسگرزب 

رصع رد  ربنم  رازه  داتفه  دمآرد و  ّتنس  کی  تروص  هب  يو  نادناخ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نعل  همانرب ، نیا  اب  لاح ، ره  هب 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


(3) .دندرک یم  نعل  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع اه ، نآ  زارف  رب  دش و  بصن  یمالسا  روشک  رسارس  رد  نییوما 

تفالخ نامز  رد  يو  هک  نآ  ات  دـش ; یم  رتراکـشآ  زور  ره  نآ  یفنم  راـثآ  تشاد و  همادا  زیزعلادـبع  نبرمع  ناـمز  اـت  هماـنرب  نیا 
(4) .درک رداص  ار  تشز  ّتنس  نیا  وغل  روتسد  یمالسا  دالب  همه  هب  يا  همان  شخب  ّیط  يرجه ) لاس 99   ) شیوخ

ّطخ  » هب مدرم  شیارگ  هجیتـن  رد  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع لـیاضف  رـشن  زا  يریگولج  دوخ و  تشز  هقباـس  ناـمتک  يارب  هّیما  ینب  يرآ ;
راوتـسا یتّنـس  نینچ  هیاپ  رب  ار  شیوخ  راب  تیانج  تموکح  همادا  نانآ  عقاو ، رد  .دـندروآ  يور  ترـضح  نآ  نعل  ّبس و  هب  يولع »

.تسا هدرک  حیرصت  نادب  مکح » نب  ناورم   » هک تسا  يا  هتکن  نیا  .دندید  یم 

يارب یعفن  هچ  راک  نیا  و  دینک ؟ یم  نعل  ّبس و  ار  یلع  امـش  ارچ  هک  دـش  لاؤس  مکح » ناورم   » زا یتقو  هک  میناوخ  یم  خـیرات  رد 
: داد خساپ  دراد ؟ امش 

یقرواپ

ص 256. ج 33 ، راونالاراحب ،  . 1

ص 102. ج 2 ، ریدغلا ، ص 57 و  ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

(. ص 266 ج 10 ، ریدغلا ، لقن  قباطم   ) ص 186 ج 2 ، يرشخمز ، راربالا  عیبر   . 3

هیواعم ّتنس  يارجام  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  . ) ص 58 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 42 و  ج 5 ، ریثا ، نبا  لماک   . 4
حرش دعب ; هب  ص 257  دلج 10 ، دـعب و  هب  ص 101  ج 2 ، ریدـغلا ، هب : دـینک  عوجر  مالـسلا ) هیلع  ) الوم نعل  ّبس و  رد  شناوریپ  و 

ج مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ  دعب ;  هب  ص 56  ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ص 59 ج 1 ، هیعیشلا ، هیمالسالا  فراعملا  هرئاد  ص 652 و  ، 2

هحفص 186

(1 «.) دبای یمن  ناماس  راک  نیا  اب  زج  ام  تموکح  َِکلَِذب ; َّالِإ  ُْرمَْالا  اََنل  ُمیِقَتْسَی  «َال 

شیوخ نارودزم  يارب  ار  یمشاه  نادناخ  تراسا  نتشک و  رازآ ، يا ، هنادرمناوجان  تشز و  تکرح  نینچ  شرتسگ  حرط و  اب  نانآ 
.دنتفای یم  تسد  شیوخ  هنابلطایند  موش  فادها  هب  نآ  هانپ  رد  دنتخاس و  یم  هدیدنسپ  تبغر و  دروم  یّتح  هداس و  يرما 

( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ندناسر  تداهش  هب   4

تفالخ تیبثت  شیوخ و  تّدم  زارد  موش  فادها  هب  یگداس  هب  دناوت  یمن  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دوجو  اب  هک  تسناد  یم  هیواعم 
زا سپ  هیواعم  هک  دوب  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماـما  اـب  وا  حلـص  هماـن  ناـمیپ  رد  هک  ًاـصوصخم  دـبای ; تسد  يوما  نادـناخ  رد 

(2) .دراپسب نیملسم  هب  ار  نآ  راک  دنکن و  یفّرعم  تفالخ  يارب  ار  یسک  شیوخ ،

ماما دز و  يرگید  تیانج  هب  تسد  دساف ، دیزی  تنطلـس  نتخاسراومه  شیوخ و  هار  رـس  زا  عناوم  نتـشادرب  يارب  هیواعم  ور ، نیا  زا 
نتخاس مومسم  اب  هنایفخم و  یگرزب ، تیانج  نینچ  دمآ  یپ  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  یلو  .دناسر  تداهش  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم

.درک مادقا  یلمع  نینچ  هب  ترضح ، نآ 

داد مایپ  دوب ، ( 3) سیق نب  ثعشا  رتخد  هک  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  رـسمه  هب  هیواعم  یّنـس ، هعیـش و  ناخّروم  زا  یعمج  لقن  قباطم 
دامتعا بلج  يارب  هیواعم  .دروآ  دهاوخرد  دیزی  شرسپ  يرسمه  هب  ار  وا  دزاس ، مومسم  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  يو  رگا  هک 

هک تفریذپ  زین  ثعشا  رتخد  .داتسرف  يو  يارب  زین  مهرد  رازه  دصکی  غلبم  ثعشا » رتخد  هدعج  »

یقرواپ

ج دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 407 ; ج 2 ، يرذالب ، فارشالا  باسنا  هب : دینک  عوجر   . 1

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 392. ص 264 و ج 9 ، ج 8 ، ص 147 ، ج 7 ، ریدغلا ، ص 220 و  ، 13

دلج 1، هسایسلا » همامالا و   » رد هبیتق  نبا  لقن  قباطم  هّتبلا  . ) ص 65 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 38 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 2
هزیگنا تروص  نیا  رد  .دوش  لقتنم  ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  هب  تفـالخ  شگرم ، زا  سپ  هک  دوب  هدرک  دّـهعت  هیواـعم  هحفص 184 ،

جرفلاوبا زا  ص 9 ، ج 11 ، ریدغلا ، رد  ینیما  همّالع  ار  هزیگنا  نیمه  .تسا  رت  نشور  ترضح ، نآ  ندناسر  تداهـش  هب  يارب  هیواعم 
ماما دـسیون : یم  و 439  ص 438  ج 1 ، باعیتسا ، رد  زین  ّربلادـبع  نبا  دـنک ; یم  لقن  نییبلاطلا » لتاقم   » باـتک هدنـسیون  یناهفـصا 

(. دریگ رارق  وا  رایتخا  رد  هیواعم ، زا  سپ  تفالخ  هک  دوب  هدرک  طرش  يو  اب  مالسلا ) هیلع  ) نسح

لیذ  ) دعب هب  ص 644  ج 1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ  هب : دـینک  عوجر  ثعـشا ، هقباس  یگدـنز و  زا  یهاـگآ  يارب   . 3
(. مهدزون هبطخ 

هحفص 187

يرـسمه هب  زگره  ار  يو  هیواعم ، دنچ  ره   ) دناسرب تداهـش  هب  دزاس و  مومـسم  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  ترـضح  دوخ  رـسمه 
(1 !(.) درواین رد  دیزی 

ماما دوجو  یلو  دریگب ; تعیب  مدرم  زا  دـیزی  شدـنزرف  يارب  تساوخ  یم  هیواـعم  دـسیون : یم  یناهفـصا » جرفلاوبا   » فورعم خّروم 
(2) .تخاس مومسم  ار  نتود  ره  ور ، نیا  زا  تخاس ، یم  لکشم  وا  يارب  ار  راک  صاّقو  یبا  نب  دعس  و  مالسلا ) هیلع  ) نسح

لاحـشوخ شراکتیانج  نایرابرد  رگید  هیواعم و  دیـسر ، ماش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  هک ، نآ  رتراب  فّسأـت 
(3) .دنداتفا هدجس  هب  دندش و 

ار عناوم  همه  درک  یم  یعس  دوخ ، موش  فادها  هب  ندیسر  يارب  هیواعم  هک  تسین  يدیدرت  لاح ، ره  هب 
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نـسح ماـما  روـضح  مهم ، عـناوم  زا  یکی  هک  دزاـس  راوـمه  هـیما » لآ  یثوروـم  تفـالخ   » يارب ار  ریـسم  دراد و  رب  دوـخ  هار  رـس  زا 
میظع تیاـنج  نیا  هب  ار  دوخ  تسد  ور ، نیا  زا  .دوب  یگداوناـخ  يدرف و  تمظع  اـه و  یگتـسیاش  همه  نآ  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم

.دش لئان  شفده  هب  شیوخ  لایخ  هب  تسرپایند  ینز  هطساو  هب  تخاس و  هدولآ 

نوگانوگ ياه  هناهب  هب  نایعیش  نتشک   5

حیضوت

فالخ رب  و  ( 4) همان حلـص  دافم  فالخرب  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ماما  نتخاس  مومـسم  زا  سپ  شیوخ و  تردق  تیبثت  زا  دـعب  هیواعم 
عیسو راتشک  هب  ینید  یناسنا و  لوصا  مامت 

یقرواپ

، بوشآ رهش  نبا  بقانم  ص 356 و 357 ; دیفم ، خیش  داشرا  دننام : یّنس ; هعیـش و  زا  یخیرات  ربتعم  ياه  باتک  هب : دینک  عوجر   . 1
ج 16، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 214 ; یطویـس ، ءافلخلا  خیرات  ص 147 ; ج 44 ، راونالاراحب ، ص 49-47 ; ج 4 ،
ج باعیتسا ، رد  زین  ربلادبع  نبا  ص 191 و 192 . يزوج ، نب  طبس  صاوخلا  هرکذت  ص 39 ; ج 7 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 29 ;

يو يارب  هک  یلوپ  هیواعم و  هسیسد  هب  نز  نآ  هک  دنا  هتفگ  یهورگ  دسیون : یم  ( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  لاح  حرش  رد  ص 440  ، 1
(. َِکلذ ِیف  اََهل  َلََذب  اَم  اَْهَیلِإ َو  َهَیِواعُم  ِسیِسْدَِتب  اَْهنِم  َِکلَذ  َناَک  ٌهَِفئاط : َْتلاَق  َو   ) تخاس مومسم  ار  ترضح  نآ  داتسرف ،

ص 48. نییبلاطلا ، لتاقم   . 2

ص 49. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 361 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 196 ; ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 3

( مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  ّتینما  ْمُْهنِم ; دَحَِال  َضَّرَعَتَی  َالَو  ُهَتَعیِش ، َّنَمَُؤی  ْنَأ  َو  : » دوب هدمآ  همان  حلص  ياهدنب  زا  یکی  رد   . 4
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(. ص 355 دیفم ، خیش  داشرا  ص 38 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  بقانم  «. ) دوشن نانآ  زا  يدحا  ضّرعتم  دنک و  نیمضت  ار 

هحفص 188

.دزاس رتراومه  شیاه  یگماکدوخ  يارب  ار  هار  نافلاخم ، نتشادرب  نایم  زا  اب  ات  دز ; تسد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  نایعیش 

هب مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  هک  هاـگنآ  اـت  تشاد ، همادا  نایعیـش  رب  اـهراشف  : » دـسیون یم  نارود  نیا  هب  هراـشا  اـب  دـیدحلا  یبا  نـبا 
دـیعبت و ای  ندـش و  هتـشک  زا  ، هعیـش ره  هک  يا  هنوگ  هب  ، تفای شیازفا  نایعیـش  رب  اهراشف  اه و  یتخـس  نآ ، زا  سپ  دیـسر ; تداـهش 

(1 «.) دوب كانمیب  ندش  هراوآ 

: دیامرف یم  هیواعم  رصع  راب  تشحو  کیرات و  ياضف  هب  هراشا  اب  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

یَلَع ُلُجْرَْالا  يِدـْیَْالا َو  ِتَعُِّطق  هَدـَْلب َو  ِّلُِکباُنتَعیِـش  ْتَِلتُقَف  مالـسلا ) هیلع  ) ِنَسَْحلا ِتْوَم  َدـَْعب  َهَیِواعُم  َنَمَز  ُهُرَبِک  َِکلذ َو  ُمَظِع  َناَک  «َو 
نیرتگرزبو نیرتشیب  ُهُراد ; ْتَمِّدُه  ْوَأ  ُُهلاَم  َبُِهن  ْوَأ  َنِجُس  اَْنَیلِإ  ِعاطِْقنِْالا  اَنِّبُِحب َو  ُرَکُْذی  ْنَم  َناَک  ِهَّنِّظلا َو 

یم هتشک  ام  نایعیش  يرهش  ره  رد  نامز  نآ  رد  .دوب  ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم ، رـصع  رد  نایعیـش  رب  اهراشف 
یتسود زا  یسک  رگا  هک  دوب  يّدح  هب  يریگ  تخـس  تّدش  .دش  یم  عطق  يا  هناهب  نامگ و  كدنا  اب  ناشیاهاپ  اه و  تسد  دندش و 

(2 «.) تشگ یم  ناریو  شا  هناخ  ای  دیدرگ و  یم  هرداصم  شلاوما  دش و  یم  ینادنز  درک ، یم  دای  ام 

، تخانش یم  یبوخ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیش  هک  يو  درپس ; ( 3 «) هیبا نب  دایز   » هب ار  هفوک  يرادـنامرف  هیواعم  ماگنه ، نیا  رد 
يریگ و تخس  تدش  .دناسر  لتق  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ناتسود  زا  ّرثؤم  سانـشرسدارفا و  زا  يرایـسب  تخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب 

نبا ار  دایز »  » تیانج
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: دنک یم  میسرت  هنوگ  نیا  یلزتعم  دیدحلا  یبا 

لتق هب  تفای  یناکمره ) رد   ) یخولک گنس و  ره  ریز  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیش  دایز ، »

یقرواپ

ص 43. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 68. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 43 و  ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

.تشذگ نیا  زا  شیپ  دایز »  » لاح حرش   . 3

هحفص 189

ار نانآ  دروآ ، نوریب  هقدح  زا  ار  اهنآ  ياه  مشچ  درک و  عطق  ار  نانآ  ياپ  تسد و  تخاس و  تشحو  سرت و  راچد  ار  اهنآ  دـناسر ;
«. دنامن قارع  رد  نایعیش  زا  یسانشرس  درف  چیه  هک  ییاج  ات  تخاس ، هراوآ  قارع  نیمزرـس  زا  ار  نانآ  زا  یهورگ  تخیوآ و  راد  هب 

(1)

: میناوخ یم  ترضح  نآ  همان  زا  یشخب  رد  تسا ; هدمآ  زین  هیواعم  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  همان  رد  دایز »  » تایانج

رب ار  دایز  هاـگنآ  ِلْـخَّنلا ; ِعوُذُـج  یلَع  ْمُُهبِّلَُـصی  َو  فـالِخ ، ْنِم  ْمُهَلُجْرَأ  ْمُهَیِدـْیَأ َو  ُعَطْقَی  ْمُُهُلتْقَی َو  ِمالْـسِْالا ، ِلـْهَا  یلَع  ُهَتْطَّلَـس  َُّمث  »
یم عطق  كانتشحو ) زرط  هب   ) رگیدکی سکع  هب  ار  نانآ  ياپ  تسد و  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  نانآ  زین  وا  یتخاس و  ّطلسم  ناناملسم 

(2 «.) دزیوآ یم  مادعا  راد  رب  ار  نانآ  دنک و 

(3) يدع نب  رجُح  تداهش 

، دـنا هدرک  لقن  ار  نآ  یّنـس  هعیـش و  ناخّروم  زا  يرایـسب  تفرگ و  ماجنا  هیواعم  لاّمع  طّسوت  تّدـم  نیارد  هک  یمیظع  تایانج  زا 
هب طقف  دنا و  هدوب  هدش  هتخانش  نامیا  اوقت و  دهز و  هب  هتسیاش و  نادرم  زا  نانیا  .دوب  شردقنارگ  نارای  و  يدع » نب  رجُح   » تداهش

هب ترضح  نآ  هب  تبسن  دایز »  » ياه ییوگازسان  ربارب  رد  یگداتسیا  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  يوریپ  مرج 

یقرواپ

رَجَح ِّلُک  َتْحَت  ْمُهَلَتَقَف   . 1
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ِْقبَی ْمَلَف  ِقارِْعلا ; ِنَع  ْمُهَدَّرَش  ْمُهَدَرَط َو  َو  ِلْخَّنلا ، ِعوُذُج  یَلَع  ْمُهَبَلَص  َنُویُْعلا َو  َلَمَـس  َو  َلُجْرَْالا ، يِْدیَْالا َو  َعَطَق  َو  ْمُهَفاَخَأ ، َو  رَدَم ، َو 
نایعیش زا  ار  هفوک  درک  دصق  دایز  دسیون : یم  یـشرق  رقاب  خیـش  بانج  دنمجرا  قّقحم  ص 44 .) كردـم ، نامه   ) ْمُْهنِم ٌفوُْرعَم  اَِهب 

و درک ، ناسارخ  هقطنم  هراوآ  ار  قارع ) و   ) هفوک نایعیش  زا  نت  رازه  هاجنپ  ور ، نیا  زا  دنکشب ; مه  رد  ار  نانآ  تکوش  دنک و  یلاخ 
نیسحلا مامالا  هایح   ) .دش نایوما  هیلع  هزرابم  تمواقم و  ياه  هورگ  لیکشت  هقطنم و  نآ  رد  عّیـشت  رـشن  بجوم  ّتیعمج  نیمه  هّتبلا 

(. ص 178 ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب 

ص 213. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 203 و  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 2

.دـنا هدرک  لقن  وا  تمظع  رد  يدـنلب  تاریبعت  یّنـس  هعیـش و  نادنمـشناد  .دوب  ادـخ  لوسر  یباحـص  ناگرزب  زا  يدـع  نب  رجُح   . 3
رظن زا  یلو  دوب ، رت  کچوک  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هباحـص  رگید  زا  لاس  ّنس و  رظن  زا  دنچ  ره  يو  دنا : هتـشون  وا  هرابرد 
ریثا نبا  تسا و  هدرک  دای  دّـمحم » باحـصأ  بهار   » ناونع اب  وا  زا  كردتـسم  رد  يروباشین  مکاح  .دوب  هباحـص  ناگرزب  زا  تمظع 
دباع يدرم  يو  هک  تسا  هدمآ  وا  هرابرد  .دنا  هدرک  دای  ریخلا » رجُح   » ناونع هب  وا  زا  هباصالا  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هباغلادسا و  رد 

ار يو  هباغلادـسا  رد  ریثا  نبا  باـعیتسا و  رد  ربلادـبع  نبا  .دـناوخ  یم  زاـمن  تفرگ ، یم  وضو  هاـگ  ره  دوب و  وـضو  اـب  هشیمه  دوـب ،
یف هباصالا  ص 386-385 ; ج 1 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلادسا  هب : دینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  .دنا  هتسناد  هوعدلا  باجتسم 
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ج ریدغلا ، دـعب و  هب  ص 569  ج 4 ، هعیـشلا ، نایعا  دعب ; هب  ص 236  ج 6 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 314 ; ج 1 ، هباحصلا ، زییمت 
.دعب هب  ص 53  ، 11

هحفص 190

: تسا نینچ  نآ  هدرشف  هک  دندیسر ، تداهش  هب  یعیجف  زرط 

هیلع ) یلع هب  تبـسن  اه  ینارنخـس  اه و  هبطخ  رد  هیواعم  روتـسد  هب  دـش ، هفوک  مکاح  هیواـعم  يوس  زا  هبعـش » نب  هریغم   » هک یناـمز 
یم مالسلا ) هیلع  ) یلع لیاضف  زاو  درک  یم  یگداتسیا  وا  ربارب  رد  يدع » نب  رجُح   » نایم نیا  رد  .تفگ  یم  ازسان  مانـشد و  مالـسلا )

هریغم ياه  هئطوت  شنایب  اب  دوب ، هفوک  فورعم  ياه  ّتیـصخش  زا  ذوفن و  اب  يدرم  هک  رجُح »  » .تخاس یم  اوسر  ار  هیواعم  و  تفگ ،
.تخاس یم  یثنخ  ار 

تـشاد سرت  هک  هریغم  .دـنتخادرپ  یم  هریغم »  » نانخـس اب  تفلاخم  هب  دـندرک و  یم  یهارمه  يو  اـب  زین  هفوک  مدرم  زا  يداـیز  عمج 
تفگ یم  دناسرت و  یم  شنانخـس  دـمآ  یپ  زا  ار  رجُح »  » هشیمه یلو  درک ; یم  لّمحت  دزاس ، هدولآ  نانآ  نوخ  هب  ار  شیوخ  تسد 

.داد دنهاوخ  جرخ  هب  لمع  تّدش  وت  ربارب  رد  درک و  دنهاوخن  لّمحت  نم  دننام  نامکاح  همه 

بوصنم هفوک  تیالو  هب  تَمِس ، ظفح  اب  دوب ، هرصب  یلاو  هک  ار  دایز »  » هیواعم هاگنآ  دیـسر و  تکاله  هب  يرجه  لاس 51  رد  هریغم 
هیلع ) یلع ییوگدـب  ّبـس و  هـب  اـه  ینارنخـس  رد  رباـنم و  زارف  رب  هیواـعم  روتـسد  هـب  روـج و  ناـیلاو  رگید  دـننامه  زین  داـیز »  » .درک

.دش یم  هجاوم  رجُح »  » تفلاخم اب  هک  تخادرپ  یم  ( مالسلا

دندرک و یگداتسیا  دایز »  » هیواعم و رگمتس  هاگتسد  ربارب  رد  دنتشادن ، ار  اه  ییوگازسان  نیا  لّمحت  هک  شنارای  و  يدع » نب  رجُح  »
ياشفا زا 
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.دنتشادن ییانتعا  رگمتس  دایز »  » تادیدهت هب  دندرک و  یمن  يراددوخ  نایفسوبا  لآ  ماش و  مکاح 

.تخاس هناور  ماش  هب  نانآ  زا  ییوگدب  تّمذم و  رد  يا  همان  اب  هارمه  درک و  ریگتسد  ار  اهنآ  دایز ، ماجنارس 

.دوش رداص  هیواعم  يوس  زا  نانآ  مکح  ات  دنتشاد ، هگن  قشمد ) یکیدزن  رد  يا  هقطنم  « ) ارذع جرم   » رد ار  شنارای  رجح و 

زا نت  شـش  هارمه  هب  رجُح  یلو  دنتفای ; تاجن  هیواعم  دزن  هب  یـضعب  تطاسو  اب  نت  تفه  دندوب ، نت  هدراهچ  هک  هورگ  نیا  نایم  زا 
مرج هب  دندرک  یم  تمواقم  هک  شنارای 

هحفص 191

(1) .دندیسر تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  ّتبحم  يرادنید و 

: درک ّتیصو  نینچ  تداهش  ماگنه  هب  رجُح  هک  تسا  هدمآ  ّتنس ) لها  فورعم  ياه  باتک  زا   ) لاّمعلا زنک  باتک  رد 

تسد زا  ار  ریجنز  لغ و  ٌمِصاُخم ; یِّنِإ  ِهَّداْجلِاب َو  َهَیِواعُم  قال  یِّنِإَف  ِیباِیث ، ِیف  ِینُوِنفْدا  ًاَمَد َو  یِّنَع  اُولِسْغَت  ًادیِدَح َو َال  یِّنَع  اوُِقلُْطت  «َال 
يارب تماـیق  رد  ار  هیواـعم  تروص  نیا  هب  مهاوخ  یم  هک  ارچ  دـینک ! نفد  منهاریپ  رد  ارم  دـییوشن و  ار  منوخ  دـینکن و  زاـب  میاـپ  و 

(2 «.) منک رادید  ادخ  هاگشیپ  رد  یهاوخداد 

زا يدایز  هورگ  هاگترایز  تسا و  روهـشم  فورعم و  قشمد  یکیدزن  رد  ارذـع ،» جرم   » هقطنم رد  هزورما  شنارای  رجح و  باـنج  ربق 
.دشاب یم  ناناملسم 

ناونع هب  نآ  زا  تفرگ و  رارق  مدرم  دـیدش  ضارتعا  دروم  نآ ، زا  سپ  هچ  نامز و  نامه  رد  هچ  شنارای  يدـع و  نب  رجُح  تداهش 
.دش یم  دای  هیواعم  یگدنز  رد  یگنن  هّکل 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  شنارای  رجُح و  تداهش  هب  هیواعم  هب  يا  همان  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

َو رْجُح ، َِلتاَق  َتَْسلَأ  »
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ْنِم ًاناوْدُـع ، ًاْملُظ َو  ْمُهَْتلَتَقَف  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، َنوُُرمْأَی  َو  َعَِدْبلاَنوُعِظْفَتْـسَی ، اُوناَک  َنیِذَّلَا  َنِیِتبْخُمْلا ، َنیِدـِباْعلا  َُهباحْـصَأ 
رجح هک  یتسین  نامه  وت  ایآ  هیواعم )! يا  ; ) ِهِدْهَِعب ًافاَفِْختْـساَو  ِهّللا  یَلَع  ًهَأْرُج  َهَدَّکَؤُْملا ، ِدوُهُْعلا  َو  َهَظِیلَْغلا ، َقِیثاوَْملا  ُمُهَْتیَطْعَأ  ام  ِدـَْعب 

ار شنارای  و 

یقرواپ

ص ج 6 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 486-472 ; ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 207-187 ; ج 4 ، يربط ، خـیرات  هب : دـینک  عوجر   . 1
ص 586-569. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  دعب و  هب  ص 37  ج 11 ، ریدغلا ، ص 4-3 ; ج 3 ، يدوعسم ، بهذلا  جورم  ; 242-235

ص 386 و ج 1 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلادسا  هب : دینک  عوجر  نینچمه  هرامش 31724 ; ثیدح  ص 353 ، ج 11 ، لاّمعلا ، زنک   . 2
ص 315. ج 1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا 

هحفص 192

یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دندوب ; رازیب  اه  تعدـب  زا  هک  نانآ  يدـناسر ؟ لتق  هب  دـندوب ، عضاوتم  ادـخ  ربارب  رد  دـباع و  هک 
يور زا  ار  لمع  نیا  یتشک و  نانآ ) هب  ضّرعت  مدع  رد   ) مکحم ياه  نامیپ  زا  سپ  توادع  متس و  يور  زا  ار  نانآ  وت  یلو  دندرک ;

(1 «.) يداد ماجنا  وا  نامیپ  ندرمش  کبس  دنوادخ و  ربارب  رد  ینامرفان 

!!! مدـید نآ  رد  ار  تّما  تحلـصم  داد : خـساپ  هیواعم  یتشک ؟ ار  شنارای  رجُح و  ارچ  تفگ : يو  هب  هیواعم  اب  یتاقالم  رد  زین  هشیاع 
: دومرف یم  نانآ  هرابرد  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هشیاع 

دـنوادخ و هک  دـنوش  یم  هتـشک  یناـمدرم  ءارذـع ،»  » هقطنم رد  يدوز  هب  ِءاـمَّسلا ; ُلـْهَأ  ْمَُهل َو  ُهّللا  ُبِـضْغَی  ٌساـَن ، َءارْذَِـعب  ُلَتُْقیَـس  »
(2 «.) دنوش یم  نیگمشخ  نانآ  رطاخ  هب  ناینامسآ 

راهچ هیواعم  تفگ : یم  هک  تسا  هدش  لقن  يرصب » نسح   » زا
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یفاک هیواـعم  يراـکهبت  يارب  دوش و  یم  بوسحم  یگرزب  تیاـنج  مرج و  ییاـهنت  هب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  داد  ماـجنا  تشز  لـمع 
: تفگ راب  ود  سپس  .دوب  يدع  نب  رجُح  نتشک  دروم ، راهچ  نآ  زا  یکی  ...تسا 

(3 !«.) رجُح نارای  رجُح و  يارجام  زا  هیواعم )  ) يو رب  ياو  رْجُح ; ِباحْصَأ  رْجُح َو  ْنِم  َُهل  ْالیَو  »

! تشاد تشحو  نآ  يورُخا  دمآ  یپ  زا  رهاظ  هب  زین  هیواعم  دوخ  هک  دوب  هنامولظم  يردق  هب  رجح  تداهش  يارجام 

یقرواپ

ص 213. ج 44 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  نینچمه  ص 203 ; ج 1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

ص 315. ج 1 ، هباصالا ، ص 241 و  ج 6 ، قشمد ، خیرات  رصتخم   . 2

ص 487. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 208 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 3

هحفص 193

: تفگ یم  گرم  ماگنه  هب  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  نیریس  نبا  زا  لقن  هب  ریثا  نبا  لماک  رد 

(1 «.) تشاد مهاوخ  وت  اب  ادخ ) دزن  همکاحم  يارب   ) ینالوط يزور  رجُح ! يا  ٌلیِوَط ; ُرْجُح  ای  َْکنِم  یِمْوَی  »

قِمَح نب  ورمع  تداهش 

.تسا یعازُخ » قِمَح  نب  ورمع   » بانج دیسر ، تداهش  هب  هیواعم  طّسوت  هک  یمالسا  گرزب  ياه  ّتیصخش  رگید  زا 

هللا یلص  ) ادخ لوسر  ریش  يرادقم  اب  يزور  ناخّروم  ناثّدحم و  لقن  قباطم  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  يو 
!« زاس دنم  هرهب  شا  یناوج  زا  ار  وا  ایادخ  ِِهبابَِشب ; ُهْعِّتَم  َّمُهّللَا  : » درک اعد  نینچ  يو  ّقح  رد  ترضح  نآ  درک ، باریـس  ار  هلآو ) هیلع 

(2 «.) دشن هدید  شیور  رس و  رد  يدیپس  يوم  یلو  تشذگ ، وا  رب  لاس  داتشه  اعد ، نیا  تکرب  هب  زین  ورمع 

هیلع ) نانمؤمریما هژیو  نارای  نّویراوح و  هک  یماگنه  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  .دوب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ّصاخ  نایعیـش  زا  يو 
( مالسلا
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(3) .درب یم  مان  زین  قمح  نب  ورمع  زا  درامش ، یم  رب  ار 

: دومرف يو  هب  ورمع ، هناصلاخ  يرادافو  یگدامآ و  مالعا  زا  سپ  نیّفص  گنج  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

(4 «.) دندوب وت  دننامه  رفن  دصکی  منایرکشل  نایم  رد  شاک  َُکْلثِم ; ٌهَئاِم  يِْدنُج  ِیف  َّنَأ  َْتَیل  »

، تشاد رارق  هیواعم  ضُغب  دروم  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  تدارا  قشع و  ببس  هب  قمح  نب  ورمع 

یقرواپ

ص 487. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

ص ج 18 ، راونالاراحب ، ص 100 و  ج 4 ، هباغلادسا ، ص 21 ; ج 8 ، رجح ، نبا  بیذهتلا  بیذهت  ص 495 ; ج 13 ، لاّمعلازنک ،  . 2
.12

ص 343. ج 22 ، راونالاراحب ،  . 3

ص 182. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 399 و  ج 32 ، راونالاراحب ،  . 4

هحفص 194

تحاقو اب  هیواعم  یلو  تخیرگ ; شیوخ  رهـش  زا  ورمع  .داد  رارق  بیقعت  دروم  ار  يو  شیوخ ، تفالخ  نامز  رد  هیواـعم  هک  نآ  اـت 
« لـصوم  » هقطنم رد  ار  ورمع  هیواـعم  لاّـمع  هک  نآ  اـت  درک ، سبح  قـشمد  نادـنز  رد  لاـس  ود  تّدـم  هب  ار  هنمآ »  » شرـسمه ماـمت 

! داتسرف هیواعم  يارب  زین  وا  دایز و  يارب  ار  شرس  دندناسر و  تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  ار  وا  و  ( 1 ;) دندرک ریگتسد 

! دوب یعازُخ » قمح  نبورمع   » ِرس دش ، هدنادرگ  رهش  هب  رهش  مالسا  رد  هک  يرس  نیتسخن  دنا : هتشون  ناخّروم 

(2 «.) ِقِمَحلا ِْنب  وِرْمَع  ُْسأَر  ِمالْسِْالا  ِیف  َلِمُح  ْسأَر  ُلَّوَأ  : » دسیون یم  نیعبات ) ناگرزب  زا   ) یبعش زا  لقن  هب  تاقبط  رد  دعس  نبا 

نماد هب  ار  دیهش  نآ  رس  ماش ، مکاح  لدگنس  نارومأم  .دش  هداتسرف  نادنز  رد  شرـسمه  يارب  ورمع »  » هدیرب رـس  هیواعم  روتـسد  هب 
نایب شرهوش  قارف  رد  هودنا  نزح و  اب  نیشتآ و  یتاملک  زین  هنمآ  دنتخادنا و  هنمآ 
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(3) .درک

دنک و یم  دای  تمظع  هب  درمگرزب  نآ  زا  هدرک و  هراشا  قمح  نبورمع  تداهش  هب  هیواعم  هب  شا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
: دیامرف یم 

ترثک هک  يدرم  نامه  یتسین ; قمح  نبورمع  لتاق  وت  اـیآ  ُهَداـبِْعلا ; ُهَهْجَو  ْتَْلبَأ  ْتَقَلْخَأ َو  يِذَّلَا  ِقِمَْحلا ، ِْنب  وِرْمَع  ِلـِتاِقب  َتَْسل  َوَأ  »
(4 «.) دوب هدرک  هدوسرف  ار  شا  هرهچ  تدابع 

تشحو سرت و  داجیا  ذوفناب و  دارفا  هژیو  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیش  نتشک  اب  هیواعم  يرآ ;

یقرواپ

نبا لقن  قباطم  یلو  ص 197 .) ج 4 ، يربط ، خیرات   ) دندناسر تداهش  هب  دندرک و  ریگتـسد  لصوم  رد  ار  وا  دسیون : یم  يربط   . 1
.دندناسر تداهش  هب  دندرک و  ریگتسد  هریزج  هقطنم  رد  ار  وا  ص 25 ) ج 6 ،  ) تاقبط رد  دعس 

ُدایِز ِِهب  َثُِعب  ِقِمَْحلا ، ِْنب  وِرْمَع  ُْسأَر  ِمالْسِْالا ، ِیف  َيِدُْها  ْسأَر  ُلَّوَأ  : » دسیون یم  زین  ینالقـسع  رجح  نبا  ص 25 . ج 6 ، تاقبط ،  . 2
(. ص 523 ج 2 ، هباصالا ، «. ) َهَیِواعُم یلِإ 

ج 2، هباصالا ، ص 25 ; ج 6 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 197 ; ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 44-41 ; ج 11 ، ریدغلا ، هب : دـینک  عوجر   . 3
نایعا ص 202 و  ج 19 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 357 ; ج 8 ، هبیش ، یبا  نبا  فّنـصم  ص 497 ; ج 13 ، لاّمعلا ، زنک  ص 533 ;

ص 376. ج 8 ، هعیشلا ،

(. تسا هدش  لقن  یتوافت  اب  تالمج  نیا  زین ، ص 213  ج 44 ، راونالاراحب ، رد  . ) ص 203 ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 4

هحفص 195

« يوما ّطـخ   » هب دـناوتب  اـت  دـمآرب ، نیتسار  مالـسا  زا  ماـقتنا  عقاو  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  ماـقتنا  یپ  رد  ناـنآ ، ناـیم 
.دزاس رتراومه  شیاه  یگماکدوخ  يارب  ار  هار  دشخبب و  يرتشیب  ماکحتسا 

نافلاخم يداصتقا  يانگنت   6

خّروم یبوقعی 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  تسا ، هدرک  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  ترضح  زا  روهشم 

یس هب  هّیما ) رسپ   ) صاعلاوبا نادنزرف  هک  هاگنآ  الَخَد ; ُهَنیِد  الَوَخ َو  ُهَداَبِع  الَوُد َو  ِهللا  َلاَم  اُولَعَج  الُجَر  َنِیثَلث  ِصاَْعلا  ِیبَأ  ُوَنب  َغََلب  اَِذا  »
«. دنزاس یم  بیرف  هیام  ار  دنوادخ  نید  و  شیوخ ، هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنهد و  یم  رارق  دوخ  راصحنا  رد  ار  لاملا  تیب  دنسرب ، نت 

(1)

.تسا هتفرگ  لکش  نآ  ساسا  رب  هّیما  ینب  تموکح  هک  تسا  يدادبتسا  ياه  تموکح  ياه  هیاپ  لصا  هس  نیا 

يرابدرب و هب  رهاظت  ناوارف و  ياه  ششخب  لذب و  اب  داهن و  نادیم  هب  اپ  هنارّوزم  یتسایـس  اب  شتموکح  لّوا  ياه  لاس  رد  هک  هیواعم 
رس وا  تموکح  ربارب  رد  ناگمه  تساوخ  یم  لکش  ره  هب  تشاد و  نانآ  ندناشک  شزاس  هب  رد  یعـس  شنانمـشد ، زا  یـشوپ  مشچ 

تخاس و نایامن  ار  شیوخ  یعقاو  يامیـس  شتموکح  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  زا  سپ  دننک ; توکـس  لقاّدح  ای  دـنروآ و  دورف  میلـست 
.تشاد اور  اون  یب  مدرم  رب  ار  يداصتقا  ياهراشف  نیرتدیدش 

عـضو اب  درک ، یم  شیوخ  ناکیدزن  نایلاوم و  میدـقت  ناگیار  هب  ار  مالـسا  روشک  ياه  ییاراد  یمومع و  ياه  تورث  هک  نیا  اب  يو 
هب تبسن  يداصتقا  نیگنس  تارّرقم 

یقرواپ

ص 56. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 172 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1

هحفص 196

.دندرک یم  مرن  هجنپ  تسد و  تکالف  رقف و  اب  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  هدرک  گنت  نانآ  رب  ار  هصرع  نانچ  شیوخ ، نافلاخم 

(1) .دتفین وا  ّدض  رب  مایق  رکف  هب  يدحا  ات  داد  یم  ماجنا  نیا  يارب  ار  راک  نیا  وا 

تفای همادا  زین  دیزی  نارود  رد  تسایس  نیا 
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، هدرک ضارتعا  هتکن  نیمه  هب  دیزی  هب  يا  همان  رد  هللادبع  .دش  یم  لامعا  زین  ساّبع » نب  هّللادبع   » نوچ يدارفا  هب  تبسن  هک  ییاج  ات 
: دسیون یم 

ام قوقح  زا  وت  دـنگوس ! مناج  هب  َلیوَّطلا ; َضیِرَْعلا  ُْهنِم  اَّنَع  ُسِبْحََتل  َکَّنِإ  َلِیلَْقلا َو  َّالِإ  اَـنِّقَح  ْنِم  َْکیَدَـی  ِیف  اَّمِم  اَـنِیتُْؤت  اَـم  يِرْمَعَلَف  »
(2 !«.) یتشادرب دوخ  ار  نآ  مامت  يدادن و  ام  هب  يزیچان  رادقم  زج 

.درک یم  رداص  يروتسد  زور  ره  دوب  هتشادرب  زیخ  ناملسم  مدرم  لاوما  بحاصت  يارب  هک  هیواعم 

، نامرف نیا  یپ  رد  .دوش  فّرـصت  تشاد ، رارق  هفوک  فارطا  رد  هک  یناساس  ناهاشداپ  هب  طوبرم  یـضارا  مامت  داد  نامرف  زور  کـی 
یم مهرد  نویلیم  ات 5  لاس  ره  رد  اه  نیمز  نیا  دـمآرد.تفرگ  رارق  وا  یـصوصخ  لاوما  ءزج  دابآ  عیـسو و  ياه  نیمزرـس  نآ  مامت 

.دیسر

.دننک هفاضا  اه  نیمزرس  نیا  هب  ار  نآ  فارطا  دابآ  كالما  هرصب و  داد ، نامرف  رگید  زور 

دعب هب  نیا  زا  دنتخادرپ ، یم  یناساس  ناهاشداپ  هب  ناگرهم  زورون و  ماّیا  رد  یناریا  يایاعر  هک  ییایاده  داد : روتسد  مّوس  هلحرم  رد 
(3) .دنزادرپب تفالخ  هاگتسد  هب 

یم لمع  دـشاب  شلیم  هک  يروط  ره  اذـل  ادـخ ! هفیلخ  يو  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  تفگ : یم  هک  دوب  ساـسا  نیا  رب  هیواـعم  قطنم 
: تفگ یم  وا  .دنک 

ًاِزئاج َناَک  ُُهتْکَرَت  اَم  ِیل َو  َوُهَف  ِهللا  ِلاَم  ْنِم  ُذُخآ  اَمَف  ِهللا  ُهَفِیلَخ  اَنَأ  ُضْرَْالَا ِِهللا َو  »

یقرواپ

ص 259. ج 4 ، دیرفلا ، دقع  هب : دینک  عوجر   . 1

 . ص 358 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  هب :  دینک  عوجر  نینچمه  ص 324 . ج 45 ، راونالاراحب ، ص 248 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 2

هب دوش  هعجارم  ص 218 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 3
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ص 157. مّوس ، تمسق  مالسا ، خیراترد  هشیاع  شقن 

هحفص 197

هب زاجم  زاب  منکن  فّرـصت  رگاو  تسا  نم  هب  ّقلعتم  ، منک فّرـصت  یلام  رد  رگا  سپ  وا ، هفیلخ  مه  نم  تسا و  ادخ  نآ  زا  نیمز  ِیل ;
(1 «.) منآ فّرصت 

تموکح ناعفادم  نیرتهب  ماش  مدرم  هک  یلاح  رد  .دش  یم  هرادا  يزیمآ  ضیعبت  تروص  هب  اهرهش  تایالو و  هیواعم  قطنم  ساسا  رب 
هاگ یب  هاگ و  ره  تفرگ و  یم  رارق  ناشرایتخا  رد  بسانم  یتمیق  اب  روفو و  هب  یمومع  قازرا  هدرب و  رـس  هب  هافر  ّتینما و  رد  هیواعم 
رارق يداصتقا  تاهیبنت  نیرت  تخـس  راشف  تحت  رگید  ياهرهـش  مدرم  دـندوب ; دـنم  هرهب  هیواعم  غیرد  یب  ياـه  شـشخب  لذـب و  زا 

.دنتشاد

.دوب وربور  یکاندرد  رایـسب  عضو  اب  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ناراد  تسود  نایعیـش و  یلـصا  هاگیاپ  هک  هفوک  رهـش  ًاصوصخ 
زا سپ  لاس  اههد  ات  هیواعم  زیمآ  ضیعبت  تسایـس  نیا  .تشاد  یم  غیرد  هفوک  مدرم  زا  ار  یمومع  قازرا  هفوک  یلاو  هبعـش  نب  هریغم 

هدوزفا رانید  هد  نایماش  قوقح  رب  هک  یلاح  رد  نانآ ! نیرت  لداع  حالطـصا  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  اج  نآ  ات  تفای ;  همادا  زین  يو 
(2 !) دوزفاین چیه  قارع  لها  رب  دوب 

نیب ماش و  نمی و  ياه  نیمز  رب  هیواعم  نآ  زا  سپ  هکلب  .دـشن  هصالخ  هرـصب  هفوک و  هب  اهنت  یمالـسا ، دالب  دابآ  ياه  نیمز  بصغ 
رد دروآرد و  اهنآ  نابحاص  گـنچ  زا  تشاد ، لویت  هصلاـخ و  ناونع  هتـشذگ  رد  هک  ییاـه  نیمزرـس  تخادـنا و  تسد  زین  نیرهنلا 

.داد رارق  شیوخ  فّرصت 

يدایز رادقم  لاس  ره  درکن ;  رظن  فرص  زین  هنیدم  هّکم و  سدقم  رهش  ود  زا  یّتح  يو 
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هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نادنزرف  هب  ّقلعتم  هک  ار  كدـف »  » تفرگ و یم  جارخ  تایلام و  ناونع  هب  رهـش  ود  نیا  زا  مدـنگ  امرخ و 
(3 !) داد رارق  مکح  نب  ناورم  لویت  ءزج  دوب  هلآو )

: دسیون یم  ّهبر » دبع  نبا  »

یقرواپ

ص 79. ج 2 ، بهذلا ، جورم  زا  لقن  هب  ص 349 . ج 8 ، ریدغلا ،  . 1

.مّوس تمسق  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 259 . ج 4 ، دیرفلا ، دقع   . 2

ص 305. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 3

هحفص 198

نیا رد  هک  نیا  هـچ  (، 1) تفای یمن  صاصتخا  هنیدـم  سّدـقم  رهـش  يارب  لاملا  تیب  زا  يا  هجدوب  چـیه  هیواعم  تموکح  نارود  رد 
.دندوب يوما  تموکح  نافلاخم  نارس  زا  همه  هک  دندرک  یم  یگدنز  یناگرزب  رهش 

ياه نیمز  زا  يرایـسب  دنـشورفب و  ار  شیوخ  كالما  يزیچان  ياهب  اب  ات  دندرک  روبجم  ار  ناماس  نیا  مدرم  هیواعم ، بوصنم  نایلاو 
.دندروآرد تموکح  هاگتسد  فّرصت  هب  رابجا  هب  ار  هنیدم  فارطا 

مدرم يداصتقا  فیعـضت  رد  ود  ره  درک و  یم  تموکح  هنیدـم  رب  صاع  نب  دیعـس  زین  هاگ  مکح و  نب  ناورم  هاگ  هیواعم ، مکح  هب 
(2) .دندرک یمن  غیرد  یششوک  چیه  زا  موق  ناگرزب  ًاصوصخ  هنیدم 

شیوخ لاّمع  همه  هب  يا  همانـشخب  رد  دوب ، هدادرارق  شیوخ  رظن  ههجو  ار  يولع  بتکم  ناهاوخاوه  نایولع و  اب  هزرابم  هک  هیواـعم 
: درک مالعا 

هک ره  دیـشاب  بظاوم  ُهَقْزِر ; ُهَءاَطَع َو  اوُطِقْـسَأ  ِناَویِّدـلا َو  َنِم  ُهوُْحماَـف  ِِهْتَیب  َلـْهَأ  ًاـِّیلَع َو  ُّبُِحی  ُهَّنَأ  ُهَنِّیَْبلا  ِْهیَلَع  ْتَماَـق  ْنَم  َیلِإ  اوُرُْظنُا  »
ار وا  يایازم  قوقح و  دینک و  فذح  لاملا  تیب  رتفد  زا  ار  وا  مسا  تسا  وا  تیب  لها  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایعیـش  زا  هک  دـش  تباث 

(3 «.) دییامن عطق 

نیا

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مامت  تواسق  اب  اذل  درک و  یم  یمیظع  رطخ  ساسحا  نایعیش  زا  هراومه  يو  هک  دوب  نآ  يارب  هیواعم  بناج  زا  يریگ  تخس  همه 
.دز یم  تسد  راب  ترارش  نیگنن و  لامعا  هنوگ  نیا 

درک یم  دای  ام  یتسود  زا  یسک  رگا  هک  دوب  هدش  تخس  نانچ  طیارش  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  دیدحلا ، یبا  نبا 
شا هناخ  ای  دیدرگ و  یم  هرداصم  شلاوما  دش و  یم  ینادنز 

یقرواپ

ص 358. ج 4 ، دیرفلادقع ، هب  دوش  هعجارم   . 1

ص 259. ج 4 ، دیرفلا ، دقع  هب  دوش  هعجارم   . 2

ص 29. ج 11 ، ریدغلا ، ص 45 و  ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 199

(1) .تشگ یم  ناریو 

: دیوگ یم  یبعش »  » هک دوب  هدش  ریگارف  دایز و  نانچ  اهراشف 

ار وا  رگا  مینک ؟ هچ  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  میناد  یمن  اَنْرَفَک ; ُهاَنْضَْغبَا  ْنِإ  اَنْرَقَْتفِإ َو  ُهاَْنبَبْحَأ  ْنِإ  ِبلاَط ، یبأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  ُعَنْصَن  اَم  يرْدَن  اَم  »
(2 «.) میوش یم  رفاک  میرادب ، نمشد  ار  وا  رگا  میوش و  یم  دنمزاین  ریقف و  هک ) دنریگ  یم  تخس  ام  رب  نانچ  ، ) میرادب تسود 

اه تعدب   7

یمالـسا ماکحا  هب  تشاد ، هقالع  نآ  هب  تخـس  هک  دوخ ، ّتیعقوم  ماقم و  ياه  هیاپ  میکحت  شیوخ و  فادـها  دربشیپ  يارب  هیواـعم 
حیحـص ریـسم  زا  یمالـسا  تفالخ  فارحنا  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  دروآ  دـیدپ  نید  رد  ار  ییاه  تعدـب  درک و  يزادـنا  تسد  زین 

.دوب يدهع  تیالو  يارب  شحلاصان  هدولآ و  دنزرف  باختنا  ًاصوصخم  یثوروم ، يدادبتسا و  تنطلس  هب  نآ  لیدبت  دوخ و 

رد اهنآ  نادنزرف  راصنا و  هباحص و  زا  يدایز  هّدع  عمج  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  دوب  مهم  يّدج و  يردق  هب  رطخ  نیا 
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: دومرف هراب  نیا  رد  دندوب ، عاضوا  بقارم  اج  همه  هیواعم  ناسوساج  هک  نآ  اب  ینم ،

روط هب  هتـشگ و  هدوسرف  مالـسا  نید  هیواعم ) لامعا  رثا  رد   ) هک مراد  نآ  میب  نم  َبَهْذَـی ; ُّقَْحلا َو  اَذَـه  َسِرَدـْنَی  ْنَأ  ُفاَـخَأ  یِّنِإَـف  »
(3 «.) ددرگ نک  هشیر  لماک 

تیاضر هن  مدرم و  یتسود  ّتبحم و  اب  هن  ار  تفالخ  هک  درک  یم  حیرصت  دوخ  هیواعم 

یقرواپ

ص 43. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 248. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 2

ص 28. ج 11 ، ریدغلا ، ص 87 ;  ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   . 3

هحفص 200

(1) .تسا هدروآ  تسد  هب  ریشمش  اب  هکلب  وا ، تموکح  زا  اه  نآ 

.دنک تیاعر  ار  ناملسم  ّتلم  ياه  هتساوخ  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب ،

: دیوگ یم  ظحاج » »

هک یلاس  دوب ، هبلغلا » رهقلا و  هقرفلا و  ماع   » لاس نآ  هک  یلاح  رد  دـیمان ، هعامجلا » ماـع   » دیـسر تردـق  هب  هک  ار  لاـس  نآ  هیواـعم  »
(2 «.) دیدرگ يرصیق  دش و  بصغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تفالخ  دش و  لیدبت  ییارسک  ماظن  تنطلس و  هب  ماما 

(3) .دناوخ یم  هاش ) « ) کلم  » نیلّوا ار  دوخ  هیواعم 

(4) .درک لیدبت  تنطلس  هب  ار  تفالخ  هک  دوب  یسک  نیلوا  هیواعم  تفگ : یم  ّبیسم » نب  دیعس  »

يو زا  شیپ  تفـالخ  اـب  هیواـعم  یتنطلـس  ماـظن  تواـفت  يارب  یگژیو  دـنچ  ّتیکولم » تفـالخ و   » باـتک رد  يدودوـم » یلعـالاوبا  »
.تسا هدرمشرب 

اب دوب  نآ  یپ  رد  هیواعم  یلو  دـندرک ، یمن  مایق  تفالخ  بسک  يارب  دوخ  نیـشیپ ، ياـفلخ  .هفیلخ  نییعت  شور  ینوگرگد  تسخن :
.دنز هیکت  تفالخ  دنسم  رب  هدش  هک  يا  هلیسو  ره 

.ناریا مور و  یهاشداپ  شور  زا  هدافتسا  افلخ و  یگدنز  شور  رد  ینوگرگد  مّود :
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تروص هب  لاملا  تیب  هیواعم  نارود  رد  اریز  .لاملا  تیب  فرصم  یگنوگچ  مّوس :
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.دنک تساوخزاب  يو  تموکح  زا  لاملا  تیب  باتک  باسح و  هرابرد  تسناوت  یمن  یسک  دمآرد و  وا  نامدود  وا و  یصخش  تورث 

دهع زا  شور  نیا  .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدیقع و  زاربا  يدازآ  نایاپ  مراهچ :

یقرواپ

ص 82-81. ج 4 ، دیرفلا ، دقع   . 1

ماـما ماـیپ  هب : دوـش  هعجارم  ص 396. ج 2 ، مالــسا ، یــسایس  خـیرات  زا  لـقن  هـب  ص 124 ، هــّیما ، ینب  یف  ظــحاجلا  هلاـــسر   . 2
ص 227. ج 10 ، ریدغلا ، ص 250 و  ج 3 ، مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما

ص 223. ءافلخلا ، خیرات  هب : دوش  هعجارم  ص 232 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 3

ص 232. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 4

هحفص 201

.دش زاغآ  يدع » نب  رجح   » نتشک اب  هیواعم 

.مالسا ییاضق  هاگتسد  يدازآ  نایاپ  مجنپ :

.ییاروش تموکح  نتفای  همتاخ  مشش :

.یموق يداژن و  تابّصعت  روهظ  متفه :

(1) .یصخش ياه  هتساوخ  رب  نوناق ، يرترب  يدوبان  متشه :

: دیوگ یم  هیواعم ، ياه  تعدب  اه و  يراک  فالخ  دروم  رد  ینانخس  لقن  زا  سپ  دیدحلا » یبا  نبا  »

ارجا دوخ ، يارب  میانغ  يروآ  عمج  هرقن ، الط و  فورظ  لامعتـسا  ریرح ، ندیـشوپ  لیبق : زا  هیواـعم »  » ياراکـشآ فـالخ و  لاـمعا  »
ار وا  دوخ و  هب  دایز »  » ندرک قحلم  دـندوب ، شا  هقالع  دروم  هک  یناسک  ناـیفارطا و  هراـبرد  مالـسا  تارّرقم  یهلا و  دودـح  ندرکن 

رـسمه هب  دـنزرف  ُرَجَْحلا ; ِرِهاَْـعِلل  ِشاَرِْفِلل َو  ُدـَلَْولَأ  : » دوب هدومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  هک  نیا  اـب  ندـناوخ ، دوخ  ردارب 
رتش رب  راوس  ار  وا  رذوبا و  هب  نیهوت  وا ، كاپ  نارای  و  يدع » نبرجُح   » نتشک تسا .» ندش  راسگنس  راکانز  مهـس  دوش و  یم  قحلم 

رب ساّبع » نبا   » و مالسلا ») هیلع  ) نسح ماما   » و مالـسلا ») هیلع  ) یلع نانمؤمریما   » هب نتفگ  ازـسان  هنیدم ، هب  شنداتـسرف  ندرک و  هنهرب 
يور
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(2 «.) تسا وا  داحلا  رفک و  رب  لیلد  همه  همه و  ...و  زابرامق  راوخ و  بارش  دیزی »  » ندادرارق دهعیلو  ربانم ،

.داهن یمن  یعقو  زین  نارگید  ضارتعا  هب  دوبن و  لئاق  يزرم  ّدح و  چیه  يرازگ  تعدب  رد  هیواعم 

: دیوگ یم  ءادردوبا » »

شتآ دماشایب  هرقن  الط و  فورظ  زا  یسک  ره  مدینش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ زا  متفگ  هیواعم  هب  »

یقرواپ

ماـما ماـیپ  هب : دوش  عوـجر  . ) ص 408-407 ج 2 ، مالـسا ، یـسایس  خـیرات  زا  لـقن  هـب  ص 207-188 ;  ّتیکوـلم ، تفــالخ و   . 1
(. ص 251-250 ج 3 ، مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما

ص 132. ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 202

: تفگ هیواعم  تفرگ .» دهاوخ  ارف  ار  شنورد  مّنهج 

!!«. منیب یمن  يداریا  نآ  يارب  نم  اّما  ًاسَْأب ; َِکلَِذب  يَرَأ  َالَف  اَنَأ  اَّمَأ  »

رد رگید  نم  ینک ! یم  راهظا  ار  دوخ  یصخش  يأر  وت  منک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  نم  ابجع ! داد : خساپ  ءادردوبا » »
(1 !«.) دنام مهاوخن  یتسه  وت  هک  ینیمزرس 

هداد ماجنا  هیواعم  صخش  هک  ار  یعیاجف  اه و  تعدب  نشور  كرادم  دانسا و  رکذ  اب  ریدغلا »  » سیفن باتک  رد  ینیما  همّالع  موحرم 
رد دنناوت  یم  ار  نآ  عبانم  لیـصفت  حرـش و  درذگ و  یم  زیزع  ناگدـنناوخ  رظن  زا  نآ  تسرهف  اج  نیا  رد  تسا ; هدرک  يروآ  عمج 

.دننک هعلاطم  مهدزای  دلج  ریدغلا » »

: دسیون یم  قّقحم  درم  نیا 

.دوب هیواعم  درک ، مادقا  نآ  ندیرخ  رمخ و  برش  هب  اراکشآ  هک  یسک  نیتسخن  »

.دوب هیواعم  داد ، هعاشا  ار  اشحف  مالسا  طیحم  رد  هک  یسک  نیتسخن 

.دوب هیواعم  درمش ، لالح  ار  ابر  هک  یسک  نیتسخن 

.دوب هیواعم  داد ، هزاجا  نامز  کی  رد  ار  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  هک  یسک  نیتسخن 
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باب رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ّتنس  هک  یسک  نیتسخن 
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.دوب هیواعم  داد ، رییغت  تاید 

.دوب هیواعم  درک ، كرت  ادخ ) هناخ  ترایز  مسارم  رد   ) ار کیّبل  هک  یسک  نیتسخن 

.دوب هیواعم  دز ، زابرس  یهلا  دودح  يارجا  زا  هک  یسک  نیتسخن 

.دوب هیواعم  داد ، صاصتخا  ثیدح  لعج  يارب  ار  یلاوما  هک  یسک  نیتسخن 

.دوب هیواعم  درک ، یم  طرش  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرازیب  مدرم  اب  تعیب  ماگنه  هب  هک  یسک  نیتسخن 

، داد شدرگ  اهرهش  رد  هدرک و  ادج  ار  قِمَح ) نب  ورمع  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  باحصا  زا  یکی  ِرـس  هک  یـسک  نیتسخن 
.دوب هیواعم 

.دوب هیواعم  تخاس ، لّدبم  تنطلس  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تفالخ  هک  یسک  نیتسخن 

یقرواپ

ص 20 و 21. ج 3 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  ص 278 . ج 20 ، كردم ، نامه   . 1

هحفص 203

.دوب هیواعم  دیزگرب ، تفالخ  هب  ار  شرجاف  دنزرف  درک و  تناها  ادخ  نید  هب  هک  یسک  نیتسخن 

.دوب هیواعم  دننک ، تراغ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هنیدم  داد  روتسد  هک  یسک  نیتسخن 

.دوب هیواعم  داد ، جاور  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  ییوگازسان  ّبس و  هک  یسک  نیتسخن 

زا لبق  دناوتب  ات  تشاد ، مّدـقم  دـیع  زامن  رب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ روتـسد  فالخ  رب   ) ار دـیع  زامن  هبطخ  هک  یـسک  نیتسخن 
(1 «.) دوب هیواعم  دنک ، ّبس  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع دوخ ، هبطخ  نمض  مدرم ، ندش  قّرفتم 

تاروتـسد نداهن  اپ  ریز  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّتنـس  ضقن  یهلا و  ماکحا  رییغت  هنیمز  رد  هیواعم  عیاـجف  زا  یـشخب  اـهنت  نیا 
هب دبای و  یم  تسد  يرتشیب  ياه  هنومن  هب  مه  زاب  دنک ، یـسررب  ار  هّیما  ینب  ریاس  وا و  یناگدنز  خیرات  مامت  یـسک  رگا  دوب و  ادـخ 

مالسا زا  يزیچ  نیقی  هب  تفای ، یم  همادا  مالسا  زا  هناگیب  ناملاظ  نیا  تموکح  رگا  یتسار 
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رارصا یضعب  ارچ  مینک  یم  بّجعت  ام  و  درادن ! راکنا  ياج  تسا ، تسد  رد  هک  يا  هدرتسگ  كرادم  اب  نخس  نیا  دنام و  یمن  یقاب 
(2 (!؟ تساجک فاصنا  تسا ! روآ  تفگش  یتسارب  دنیاتسب ; ار  هّیما  ینب  هیواعم و  زاب  عیاجف ، همه  نیا  اب  دنهن و  مه  رب  مشچ  دنراد 

مدرم رب  دیزی  تعیب  لیمحت   8

يارب و  ( 3) درک شالت  دـیزی  اب  تعیب  يارب  یمومع  راکفا  يزاس  هدامآ  روظنم  هب  مامت  لاس  تفه  هیواعم  ّهبر » دـبع  نبا   » هتـشون قبط 
.درکن یشوپ  مشچ  یتصرف  چیه  زا  تسج و  دوس  گنرین  بیرف و  لیاسو  همه  زا  دوصقم  نیا  هب  ندیسر 

يا هیامورف  درف  اب  زگره  يو  زا  دعب  مدرم  هک  تسناد  یم  رتهب  یسک  ره  زا  هیواعم ،

یقرواپ

بتک زا  ار  قوف  بلاـطم  كرادـم  ماـمت  هک  دوش  هعجارم  دـعب  هب  ص 71  ج 11 ، ریدـغلا ، سیفن  باـتک  هب  رتـشیب  حیـضوت  يارب   . 1
.تسا هدروآ  هحفص  دلج و  رکذ  اب  ّتنس  لها  ناردارب 

ص 330-329. ج 4 ، مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ  هب : دینک  عوجر   . 2

ص 46. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب : دوش  هعجارم  ص 368 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقع   . 3

هحفص 204

ریوزت هلیح و  اب  هک  دوب  نیا  .دهد  ماجنا  شیپاشیپ  دیآ  یم  رب  شتسد  زا  هچ  ره  دید  مزال  ور  نیا  زا  .درک  دنهاوخن  تعیب  دیزی  نوچ 
ناـیم زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نارگید  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  مالـسلا ،) هیلع  ) یبتجم نسح  ماـما  نوچ  تفـالخ ، هدـنیآ  نایعّدـم 

(1) .تشادرب

يارب ار  وا  هک  دینـش  نایماش  زا  نوچ  تشذگن و  زین  شیوخ  یلهاج  نارگنـسمه  زا  دیلو ، نب  دلاخ  دنزرف  نامحّرلادـبع  زا  یّتح  يو 
هب شیوخ  صوصخم  بیبط  طّسوت  ار  يو  دنناد ، یم  بسانم  هدنیآ  تفالخ 
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(2) .دناسر لتق 

طـسوت یمـسر  تروص  هب  دیزی  يدـهع  تیالو  حرط  راب  نیلّوا  هک  دـنرواب  نیا  رب  (، 3) ریثا نبا  یبوقعی و  نوـچ  ناـخّروم  زا  یعمج 
بوصنم شیاج  هب  ار  صاع  نب  دیعـس  دـنک و  لزع  هفوک  تموکح  زا  ار  هریغم  تشاد  انب  هیواـعم  .دـش  هدز  دـیلک  هبعـش » نب  هریغم  »

يدهع تیالو  شیوخ ، ّتیعقوم  میکحت  يارب  دناسر و  ماش  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  میمـصت ، نیا  زا  عالّطا  زا  سپ  هریغم  یلو  دـیامن ،
.نم اب  هفوک  مدرم  ندرک  یضار  هک  دوزفا  داد و  داهنشیپ  هیواعم  هب  ار  دیزی 

! زادرپب راک  نیا  هب  درگزاب و  هفوک  هب  تفگ ، تفایرد ، ار  هریغم  یلصا  دوصقم  هک  هیواعم 

: تشون هرصب  مکاح  دایز »  » هب يا  همان  رد  هیواعم  نآ  زا  سپ 

یماگنه یهد ! ماجنا  ار  راک  نیا  تردارب ! رـسپ  هب  تبـسن  هک  يرت  هتـسیاش  وت  تسا ، هدناوخارف  دیزی  تعیب  هب  ار  هفوک  مدرم  هریغم  »
!«. ریگب تعیب  دیزی  يارب  اه  نآ  زا  نک و  عمج  ار  هرصب  مدرم  دیسر  وت  تسد  هب  ما  همان  هک 

: داد مایپ  نینچ  هیواعم  هب  تفر و  ورف  یتفگش  رد  دیسر ، دایز  هب  هیواعم  همان  هک  یتقو 

یقرواپ

ص 7. نییبلاطلا ، لتاقم   . 1

ص 171. ،ج 4 ، يربط خیرات  نمحّرلادبع و  لاح  حرش  باعیتسا ، ج 10،ص 233; ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم   . 2

لاس 56. ثداوح  ص 503 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 3

هحفص 205

بش دشون و  یم  بارـش  هتـسویپ  دشوپ و  یم  گنراگنر  ياه  هماج  دنک و  یم  يزاب  اه  نومیم  اه و  گس  اب  هک  تسا  يدرم  دیزی  »
نیـسح نوچ  ینادرم  زونه  هک  یلاح  رد  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  ام  هب  مناوخب  يو  تعیب  هب  ار  مدرم  رگا  دـنارذگ ، یم  زاوآ  زاس و  اب  ار 

نب
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هب لاس  ود  یکی  هک  راداو  ار  دـیزی  .دنتـسه  ناشنایم  رد  ریبز  نب  هّللادـبع  رمع و  نب  هّللادـبع  ساّبع ، نب  هّللادـبع  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع
«. درک یضار  تعیب  نیا  هب  ار  مدرم  تروص  نآ  رد  ناوتب  دیاش  دیآرد ! نانیا  قالخا 

: تفگ دش و  نیگمشخ  مایپ  نیا  ندینش  زا  هیواعم 

هّیمـس و شردام  هب  ار  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسا ;  ریما  نم  زا  سپ  يو  هک  دـنا  هدـناوخ  شـشوگ  رد  ما  هدینـش  دـیبع ! رـسپ  رب  ياو 
(1) .منادرگ یم  زاب  دیبع  شردپ 

.تشادن میلست  زج  يا  هراچ  شا ! یلعج  همانسانش  ّتیوه و  لاطبا  لباقم  رد  دایز »  » هک دوب  یعیبط 

رانک هشوگ و  زا  دوب  هک  یتمحز  ره  اب  هیواعم  دـندوب ، هدـش  يراوشد  تخـس و  راک  دراو  يو  نارازگراـک  هیواـعم و  بیترت ، نیدـب 
تازایتما نداد  اب  هاگ  تفگنه و  ياه  لوپ  ندیـشخب  اـی  دـیدهت ، اـب  دـناوخ و  یم  ارف  قشمد  هب  ار  لـیابق  ناـگرزب  نارـس و  تکلمم ،

.درک یم  راداو  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  ینارمکح ، ییاورنامرف و  نوچ  رگید 

هنیدـم ًاصوصخم  رهـش  ود  نیا  اهنت  .دـنداد  نت  دـیزی  یلیمحت  تعیب  هب  هنیدـم  هّکم و  زج  یمالـسا  دالب  همه  ات  دیـشک  لوط  اه  لاس 
.دوب دوصقم  نیا  قّقحت  عنام  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نوچ  يذوفن  يذ  دارفا  روضح  .دوب  هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه 

نیا هب  ییانتعا  هنیدم  مدرم  یلو  دریگب ;  تعیب  رهش  نآ  مدرم  زا  ات  داد  روتـسد  هنیدم  تقو  یلاو  مکح  نب  ناورم  هب  ادتبا  رد  هیواعم 
اه نآ  دنیوگ ، یم  غورد  هیواعم  ناورم و  تفگ : تحارص  اب  مدرم  عمج  رد  لّوا  هفیلخ  دنزرف  نامحرلادبع  دندرکن ، رما 

یقرواپ

ص 220 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1
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.تسا هدرک  لقن  يرگید  وحن  هب  ار  ناتساد  نیا  ص 505-503 ) ج 3 ،  ) لماک رد  ریثا  نبا  ص 170 . ج 6 ، يربط ، خیرات  و 

هحفص 206

(1) .ددرگ يو  نیشناج  شرسپ )  ) رگید هاش  دُرم ، یهاش  ره  هک  دننک  یهاشداپ  هب  لیدبت  ار  تموکح  دنهاوخ  یم 

.تخاس ماکان  تیرومأم  نیا  ماجنا  رد  ار  ناورم  مالسلا ) هیلع  ) نیسحماما دیدش  ضارتعا  ماجنارس 

روبجم دیزی  اب  یلیمحت  تعیب  هب  ار  ناماس  نآ  مدرم  دنک و  رفـس  سّدقم  رهـش  ود  نیا  هب  ًاصخـش  هک  نیا  زج  دـیدن  يا  هراچ  هیواعم 
.دومن رفس  زاجح  هب  شیوخ  صوصخم  دراگ  نایماظن و  زا  يدایز  دادعت  اب  هک  دوب  نیا  .دیامن 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح  اب  هنیدم  رد  ار  هیواعم  زیمآ  باتع  نانخس  رفس و  نیا  ناتـساد  هسایـسلا » همامالا و   » باتک رد  هبیتق » نبا  »
.تسا هدرک  لقن  لیصفت  هب  ناسانشرس  رگید  و 

: دسیون یم  يو 

يارب دـیزی  تقاـیل  یگتـسیاش و  دروم  رد  تساـخرب و  دـندش  عمج  مدرم  نوچ  دـنناوخارف و  دجـسم  هب  ار  مدرم  داد  ناـمرف  هیواـعم  »
نیا ّتیّمها  يارب  نم  دندرک ، تعیب  دیزی  اب  هنیدم  مدرم  امش  زج  یمالسا  دالب  هّیّلک  رد  ناناملسم  مامت  تفگ : دنار و  نخـس  تفالخ 
یم تعیب  وا  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  متخانـش  یم  دـیزی  زا  رتـهب  ار  یـسک  یمالـسا  تـّما  رد  رگا  ما و  هتخادـنا  ریخأـت  هـب  ار  نآ  رهش 

!«. متفرگ

: دومرف درک و  عطق  ار  يو  نخس  تساخرب و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هظحل  نیارد 

يداهن رانک  تسا  رت  هتـسیاش  رتهب و  وا  دوخ  زا  شدوخ  يو و  ردام  زا  شردام  دیزی و  ردپ  زا  شردپ  هک  ار  یـسک  دنگوس ! ادخ  هب  »
!«. یتخاس حرطم  ار  دیزی  و 

»؟ ییوگ یم  ار  تدوخ  ایوگ  : » تفگ هیواعم 

.يرآ دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما

وت نخس  اّما  تفگ :
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( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسررتخد  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هک  نیا  هچ  .تسا  یّقح  هب  نخـس  تسا  رتهب  دـیزی  ردام  زا  تردام  هک 
يو ياپ  هب  هقباس  نید و  رد  یسک  تسا و 

یقرواپ

ص 506. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

هحفص 207

!! درک زوریپ  وت  ردپ  رب  ار  دیزی  ردپ  ادخ  تسا ، رتهب  دیزی  ردپ  زا  تردپ  ییوگ  یم  هک  نیا  اّما  و  دوب ، دهاوخن 

«. يا هدیزگرب  نادیواج  ترخآ  رب  ار  رذگدوز  يایند  هک  تسا  سب  وت  يارب  ینادان  تلاهج و  نیا  : » دومرف ماما 

زا ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم تّما  يارب  دیزی  دنگوس ! ادخ  هب  یتسه  رتهب  دـیزی  زا  تدوخ  ییوگ  یم  هک  نیا  اّما  داد : همادا  هیواعم 
!! تسا رت  هتسیاش  رتهب و  وت 

(1 (!؟ تسا رتهب  نم  زا  هشیپ  ترشع  راوخ و  بارش  دیزی  ایآ  تسین ، شیب  یناتهب  غورد و  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما

هدامآ هتخآ و  ياهریـشمش  اب  نایماظن  هک  یلاح  رد  حیرـص  دیدهت  اب  ماجنارـس  ات  دـنام  هنیدـم  رد  یتّدـم  هیواعم  ریثا » نبا   » لقن ربانب 
(2) .دیدرگ راپسهر  ماش  يوس  هب  سپس  تفرگ و  تعیب  نت  راهچ  نآ  زا  ریغ  نانآ  زا  دندوب ، هتفرگ  دجسم  رد  ار  مدرم  فارطا 

یلو درک ، باختنا  نیشناج  ناونع  هب  ار  دیزی  تفرگ و  تعیب  دیزی  يارب  فلتخم  ياهرهش  مدرم  زا  رهاظ  بسح  هب  هیواعم  هک  نیا  اب 
.دنام یقاب  خیرات  هرطاخ  رد  هیواعم  تشز  رایسب  ياهراک  زا  یکی  ناونع  هب  لمع  نیا 

هیواعم هب  تهج  نیمه  هب  دـیجنگ و  یمن  دایز »  » نوچ يدرف  رواب  رد  یّتح  تشذـگ  هک  نانچمه  هک  دوب  اجنآ  ات  باختنا  نیا  یتشز 
؟ مینک توعد  زاب  نومیم  راوخ و  بارش  درف  تعیب  هب  ار  مدرم  هنوگچ  تفگ ،

لقن يرصب » نسح   » زا ریثا » نبا  »
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نینچ ار  اه  نآ  زا  یکی  هاگ  نآ  و  دوب ، یفاک  وا  یهابت  يارب  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  داد  ماجنا  لمع  راهچ  هیواعم  تفگ : هک  دنک  یم 
: درامش یم 

هک ار  دوخ  راوخ  بارش  تسم و  رایسب  دنزرف  ندرک  نیشناج  ِرِیباَنَّطلِاب ; ُبِرْضَی  َریِرَْحلا َو  ُسِْبلَی  ًاریِّمِخ  ًاریِّکِس  ُهَْنبِإ  ُهَدَْعب  ُُهفَالِْختْـساَو  »
سابل

یقرواپ

ص 170. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 250 و  ج 10 ، ریدغلا ، ص 155-149 ;  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 1

ص 372-371. ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 511 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب : دوش  هعجارم   . 2

هحفص 208

(1 «.) دوب لوغشم  زاوآ  زاس و  هب  دیشوپ و  یم  ریرح 

: تفگ دنک ، تعیب  دیزی  اب  دش  داهنشیپ  رمع  نب  هّللادبع  هب  هک  یماگنه  روهشم  خّروم  یبوقعی  هتفگ  هب 

یخساپ هچ  دنوادخ  هب  تروص  نیا  رد  منک ، تعیب  تسا ، راکشآ  قسف  ياراد  راوخ و  بارش  زاب و  گس  زاب و  نومیم  هک  یـسک  اب  »
(2 (.»؟ مهدب

هجیتن رد  .دـیدرگ  یلیمحت  تعیب  نینچ  ببـس  يوما  نادـناخ  رد  تفالخ  ياقب  دـیزی و  شدـنزرف  هب  هیواعم  يدرف  هقالع  لاحره ، هب 
.دش دراو  قیرط  نیا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يوبن تعیرش  یمالسا و  هعماج  هب  يرگید  يراک  تبرض 

: دسیون یم  يرصم  فورعم  دنمشناد  هدنسیون و  بطق ، دّیس 

(3 «.) دوب نآ  دصاقم  اه و  فده  یمالسا و  ماظن  هب  مالسا و  بلق  هب  يراک  هبرض  کی  تفالخ  يارب  دیزی  نییعت  »

یقرواپ

نیا هتـسیاش  دـیزی  هک  تسناد  یم  سک  ره  زا  رتـهب  دوخ  هیواـعم  ص 225 . ج 10 ، ریدـغلا ، ص 487 و  ج 3 ، ریثا ، نـبا  لـماک   . 1
زا .تشادزاب  ّقح  يوریپ  زا  ار  وا  نادناخ ، نیا  رد  تفالخ  ياقب  دنزرف و  هب  قشع  یلو  تسین ; هاگیاج 
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ار حیحص  هار  متسناوت  یم  دوبن ، دیزی  هب  هقالع  قشع و  رگا  يدْشُر ; ُتْرَْصبََال  َدیِزَی  یف  َياَوَه  َْول ال  : » تفگ یم  هک  هدش  لقن  هیواعم 
(. ص 18 ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  هب : دینک  عوجر  ص 257 و  صاوخلا ، هرکذت  !« ) مهد صیخشت 

ص 220. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 2

ص 181. هیعامتجالا ، هلادعلا   . 3

هحفص 209

دیزی راب  تیانج  تموکح  - 8

هراشا

.دوب هیواعم  نب  دیزی  طّسوت  تفالخ  نتفرگ  تسدب  دش ، متخ  البرک  نینوخ  يارجام  هب  هک  یثداوح  هقلح  نیرخآ 

هب ار  راک  تیاهن  رد  دیدرگ ، ناقفانم  و  يوما » ههبج   » تیوقت ببس  هتشذگ  زا  شیب  يا  هرود  ره  دش و  عورش  هفیقـس  زا  هک  یثداوح 
.داتفا زاب  سوه  راوخ و  بارش  دساف ، دیزی  تسد  هب  نیملسم  تفالخ  فّسأت  تیاهن  اب  هک  دناسر  اج  نآ 

فادـها يارجا  ریـسم  رد  دـمآرب و  شیوخ  دـساف  تموکح  ندیـشخب  ّتیمـسر  هب  نتفرگ و  تعیب  یپ  رد  یهاوخدوخ  رورغ و  اب  وا 
تفگ دـیاب  هکلب  دوب ; نوعرف  شور  ناـمه  دـیزی ، هریـس  : » فورعم خّروم  يدوعـسم »  » هتفگ هب  .دز  یم  یتیاـنج  ره  هب  تسد  دوـخ ،

(1 «.) درک یم  راتفر  تلادع  هب  دیزی  زا  شیب  مدرم ، نایم  رد  نوعرف 

.مینک یم  یسررب  یمک  ار  وا  هایس  همانراک  دیزی ، لامعا  دیاقع و  راکفا و  اب  ییانشآ  يارب  تمسق ، نیا  رد 

دیزی تیبرت  تدالو و 

مکـش رد  ار  دـیزی  هک  یلاـح  رد  ار  نوسیم »  » هیواـعم تشاد ; ماـن  نوـسیم »  » يو رداـم  دـش و  هداز  يرجه  ای 26  لاس 25  رد  دـیزی 
رد ار  يو  نوسیم »  » داد و قالط  تشاد ،

یقرواپ

(. ص 68 ج 3 ، بهذلا ، جورم   ) ِِهتَّیِعَر ِیف  ُْهنِم  َلَدْعَأ  ُنْوَعِْرف  َناَک  َْلب  َنْوَعِْرف ، ُهَریِس  ُهُرَیِس  َو   . 1

هحفص 210

(1) .دروآ ایند  هب  دوبن ، هیواعم  رسمه  هک  ینامز 

دندوب و یحیـسم  مالـسا  زا  شیپ  شردام  هلیبق  تفای و  شرورپ  هیداب  رد  دوخ  ياه  ییاد  دزن  دیزی  دـندقتعم : ناگدنـسیون  زا  یخرب 
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یحیـسم تیبرت  دشاب ، یمالـسا  وا  تیبرت  هک  نآ  زا  شیب  دـیزی  ور ، نیا  زا  دوب و  نانآ  رـس  رد  ّتیحیـسم  نارود  ياوه  لاح و  زونه 
(2) .دوبن یبیرغ  رما  یمالسا  ياه  شزرا  هب  تبسن  يو  يرد  هدرپ  نیاربانب ، تشاد ;

تسور نیا  زا  دیاش 
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: دیارس یم  نینچ  دشونب  بارش  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  هب  شیوخ  راعشا  رد  دیزی  هک 

َدَمْحَأ ِنیِد  یَلَع  ًامْوَی  ْتَمُرَح  ْنِإ  َو 

َمَیْرَم ِْنب  ِحیِسَْملا  ِنیِد  یَلَع  اَهْذُخَف 

(3 !«.) شونب حیسم  نید  قباطم  ار  نآ  تسا ; مارح  مالسا  نید  رد  بارش  ندیشون  رگا  »

ناـخّروم .دنتـشاد  روضح  راشتـسم  ناونع  هب  ماـش  راـبرد  رد  مور  نایحیـسم  زا  یخرب  تشاد و  ذوـفن  هّیما  ینب  راـبرد  رد  مور  تلود 
ار دایز » هّللادیبع   » یمور نوجْرَس »  » هیصوت هب  دیزی  هفوک ، يوس  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تکرح  ماگنه  هب  هک  دننک  یم  حیرصت 
(4) .دومن دیزی  هب  هیواعم  زا  لقن  هب  ار  هیصوت  نیا  نوجرس  .درک  بوصنم  زین  هفوک  تموکح  هب  تَمِس ) ظفح  اب   ) دوب هرصب  یلاو  هک 

نیا .تشاد  رارق  لطخا »  » مان هب  یحیـسم  يرعاش  دیزی ، نامیدن  هعیلط  رد  : » دیوگ یم  دیزی  نانیـشن  مه  هرابرد  یناهفـصا » جرفلاوبا  »
دیزی و گرم  زا  سپ  .درب  یم  دوخ  هارمه  هب  اهرفس  رد  ار  يو  دیزی  دندینش و  یم  زاوآ  زاس و  دندیـشون و  یم  بارـش  مه  اب  نت  ود 

وا ناکیدزن  زا  ناورم ، کلملادبع  تفالخ  نارود  رد  لطخا  نایناورم ، هب  تفالخ  لاقتنا 

یقرواپ

ص 19. ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم   . 1

.تسا هدش  لقن  یلئالع  هّللادبع  داتسا  زا  نخس  نیا  ص 180 . ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح   . 2

ترضح نید  رد  هلمج  زا  تسا و  هدوب  مارح  یهلا  نایدا  همه  رد  بارش  میدقتعم  ام  هّتبلا  ص 66 . افلخ ، خیرات  رد  یهتنملا  هّمتت   . 3
.دنرامش یم  زیاج  ار  نآ  هک  هدش  هداد  تبسن  نید  نیا  هب  دنچ  ره  مالسلا ) هیلع  ) حیسم

هلایپ مه  نوجرس  ص 258 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 23 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   . 4
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(. ص 301 ج 5 ، فارشالا ، باسنا   ) دوب زین  یشون  هداب  رد  دیزی 

هحفص 211

يوـم زا  رمخ  تارطق  تـشاد و  ندرگ  رد  ـالط  دــنبندرگ  هـک  یلاـح  رد  تـفر ، یم  وا  دزن  تساوـخ ، یم  ناــمز  ره  تـفرگ و  رارق 
(1 «.) دیکچ یم  شتروص 

دیزی ینید  ّدض  ياهراتفر  اه و  هشیدنا  راکفا ،

روجف و قسف و  زا  تیاکح  همه  دـنک ، یم  لقن  وا  ياهراتفر  یهابت و  داسف و  لماع  نیا  ياه  هشیدـنا  راکفا و  زا  خـیرات  هک  ار  هچنآ 
.دراد يداحلا  ياهراتفر 

: دسیون یم  يرصم  نامعن  یضاق 

: دومرف دنکفا و  رظن  هیواعم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يزور 

اَم ِیتَمْرُح  ْنِم  ُّلِحَتْـسَی  ًاوُزُه َو  ِهّللا  ِتاَیآ  ُذِـخَّتَی  َِکْبلُـص ، ْنِم  ُجُرْخَی  وْرَج  ْنِم  َْکنِم  ِیتَّیِّرُذـِل  ءوُس  ِمْوَی  ُّيَأ  َو  َْکنِم ، ِیتَّمُِـال  مْوَی  ُّيَأ  »
، دوش یم  جراخ  وت  بلـص  زا  هک  يدنزرف  زا  نم  نادـناخ  و  تشاد ؟ دـنهاوخ  وت  زا  یتخـس )  ) زور هچ  نم  تّما  َّلَج ; َّزَع َو  ُهّللا  َمَّرَح 
، هدرک مارح  نم  میرح  زا  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  دریگ و  یم  ازهتـسا  هب  ار  ادخ  تایآ  هک  يدنزرف  نامه  دراد ! شیپ  رد  ار  يدب  زور 

(2 «.) درامش یم  لالح  يو 

هیلع ) نیـسح ماما  نتـشک  ردـب و  گنج  رد  كرـشم  ناگتـشک  يروآدای  ربمایپ و  زا  ماـقتنا  زا  نتفگ  نخـس  دـیزی و  زیمآرفک  راعـشا 
(3) .دراد تیاکح  مالسا  نید  هب  وا  داقتعا  مدع  زا  یگمه  نانآ ، ربارب  رد  مالسلا )

هیواعم دوب ، لوغشم  ینارسوه  يراسگ و  یم  هب  شردپ  تفالخ  نامز  رد  يو 

یقرواپ

(. ص 184 ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا مامالا  هایح  لقن  قباطم   ) ص 170 ج 7 ، یناغالا ،  . 1

(. ص 180 ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا مامالا  هایح  لقن  قباطم   ) ص 71 بلاثملا ، بقانملا و   . 2

زا هشیر  نیمّود  رد  نیا  زا  شیپ  ار  يو  نانخس  راعشا و   . 3

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


.میا هدروآ  اروشاع  مایق  ياه  هشیر 

هحفص 212

يارب يرکشل  یهدنامرف  هب  ار  وا  ور ، نیا  زا  دتسرفب ; نایمور »  » ّدض رب  داهج  هب  ار  يو  ینید ، يا  هقباس  نتخاس  يارب  تفرگ  میمصت 
! يداهج رفـس  نیا  رد  دـیزی  .تخاس  هارمه  يو  اـب  ریـسم  نیا  رد  زین  ار  يدـماغ » فوع  نب  نایفـس   » درک و مازعا  ناـیمور  اـب  گـنج 

بت هب  دندوب ، هدش  مور  دراو  شرکشل  زا  یهورگ  هک  دیزی  نایرکـشل  رفـس  نیا  رد  .تشاد  هارمه  هب  زین  ار  موثلک » ّما   » دوخ هقوشعم 
هب موثلک » ّما   » راـنک رد  قشمد ) کـیدزن  رد  یلحم  « ) ناُّرم رید   » ماـن هب  یلزنم  رد  لاـح  ناـمه  رد  دـیزی  یلو  دـندش ; راـتفرگ  هلبآ  و 

: دورس نینچ  داتفا ،) قافّتا  شنایرکشل  رب  هچنآ  هب  ییانتعا  یب  اب   ) دش ربخ  اب  هثداح  نیا  زا  یتقو  .تخادرپ  یم  ینارسوه  تحارتسا و 

ْمُهُعوُمُج ْتَقَال  اَِمب  ِیلَابُأ  ْنِإ  اَم 

مُوم ْنِم  یَّمُح َو  ْنِم  ِهَنُوَذَقْذَْغلِاب 

فَرُغ ِیف  ِطاَمنْالا  یَلَع  ُتْأَکَّتا  اَذِإ 

! مُوْثلُک ِّمُأ  يِْدنِع  َناَُّرم  ریِدب 

هاگنآ دندش ; هلبآ  بت و  راچد  مور ) نیمزرـس  کیدزن  رد  يا  هیحان   ) هنوذـقذغ هقطنم  رد  ّتیعمج  نآ  هک  نیا  زا  مرادـن  یکاب  نم  »
(1 !«.) مراد دوخ  رانک  رد  ار  موثلک  ّما  ما و  هدز  هیکت  اه  شلاب  رب  اه  هفرغ  نایم  رد  ناّرم » رید   » رد نم  هک 

يا هنوگ  هب  دوب ; هتفای  شرتسگ  زین  هعماج  رد  نآ  راثآ  دوب و  هانگ  اشحف و  داسف و  زکرم  دـیزی ، رابرد  شهاـتوک  تفـالخ  ناـمز  رد 
یگدـنزاون و هب  یعمج  هنیدـم  هّکم و  نوچمه  یـسّدقم  طـیحم  رد  یّتـح  يو ، هاـتوک  تموکح  نارود  رد  يدوعـسم »  » هتفگ هب  هک 

(2) .دنتخادرپ یم  بعل  وهل و  تالآ  لامعتسا 

یهاگآ يارب  هکئالملا » لیسغ  هلظنح  نب  هّللادبع   » یتسرپرس هب  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  هک  یماگنه 
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، دنتشگرب دندرک و  رفس  ماش  هب  دیزی  لامعا  دیاقع و  راکفا و  زا 

یقرواپ

ص 24-23. ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 229 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1

ص 67. ج 3 ، بهذلا ، جورم   . 2

هحفص 213

.دنک یم  تیاکح  دندوب ، هدش  نآ  راتفرگ  نیملسم  هک  يا  هعجاف  قمع  زا  هک  دنا  هتفگ  دیزی  یفّرعم  رد  یتارابع 

: دنتفگ نانآ  دنک ، یم  لقن  شیوخ  باتک  رد  ریثا » نبا  »

گس اب  دنلوغشم ، بعل  وهل و  هب  يو  دزن  هب  ناگدنزاون  دزاون ، یم  روبنط  دشون ، یم  بارش  درادن ، نید  هک  میدمآ  يدرم  دزن  زا  ام  »
(1 «.) دراد ینیشن  بش  نادزد  زا  یعمج  اب  دنک ، یم  يزاب  اه 

(2 !«.) دنک یم  كرت  زین  ار  زامن  هک  دوش  یم  تسم  يا  هنوگ  هب  دشون و  یم  بارش  يو  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ يرگید 

: تفگ هک  دنک ، یم  لقن  هلظنح » نب  هّللادبع   » لوق زا  ّتنس  لها  فورعم  دنمشناد  يزوج ،» نبا  »

َرْمَْخلا ُبِرْـشَی  ِتاَوَخَْالاَو َو  ِتاَنَْبلا  َو  ِتاَهُّمُْالا ، ُحِْکنَی  ٌلُجَر  ُهَّنِإ  ِءاَمَّسلا ! َنِم  ِهَراَجِْحلِاب  یَمُْرن  ْنَأ  اَنْفِخ  یَّتَح  َدیِزَی  یَلَع  اَنْجَرَخ  اَم  ِهّللاَو  »
رس رب  گنس  نامسآ  زا  يو ) ناوارف  ناهانگ  رثا  رب   ) هک میتشاد  نآ  فوخ  هک  میدمآ  نوریب  دیزی  دزن  زا  یلاح  رد  ام  َهَالَّصلا ; ُعَدَی  َو 

(3 «.) دناوخ یمن  زامن  دشون و  یم  بارش  يو  دنک ; یم  انز  زین  نارهاوخ  نارتخد و  ناردام و  اب  تسا  يدرم  وا  درابب ، ام 

تاحفص زا  تلاح ، نآ  رد  یمالسا  ياه  شزرا  هب  یجک  نهد  یتسم و  لاح  رد  يراعـشا  ندورـس  ینلع و  روط  هب  يو  يراسگ  یم 
.تسا دیزی  یگدنز  کیرات 

: دورس یم  نینچ  یتسم  لاح  رد  يو  دسیون ، یم  صاوخلا » هرکذت   » رد يزوج » نب  طبس  »

یقرواپ

، ٌنیِد َُهل  َْسَیل  لُجَر  ِْدنِع  ْنِم  اَْنمِدَق   . 1
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ج ریثا ، نبا  لماک   ) ُصوُصُّللا ُمُه  ُباَّرَْحلا َو  ُهَْدنِع  ُرُمْسَی  ِبَالِْکلِاب َو  ُبَْعلَی  ُناَیِْقلا َو  ُهَْدنِع  ُفَْزُعی  ِرِیباَنَّطلِاب َو  ُبِرْـضَی  َرْمَْخلا َو  ُبِرْـشَی 
(. ص 103 ، 4

.كردم نامه   . 2

.تسا هدروآ  ص 233  ءافلخلا ، خیرات  رد  یطویس  ار  تالمج  نیمه  هیبش  لاس 63 .) ثداوح   ) ص 179 ج 4 ، مظتنملا ،  . 3

هحفص 214

ياه ثحب  دیشکب و  رـس  یپ  رد  یپ  ار  بارـش  ياه  هلایپ  .دیهد  ارف  شوگ  ناگدنناوخ  ياه  همغن  هب  دیزیخرب و  نم ! هلایپ  مه  نارای  »
نم دراد و  یم  زاب  ناذا  يادـص  ندینـش  زا  ارم  هک ) دـنک  یم  متـسم  يا  هنوگ  هب   ) زاوآ زاس و  ياـه  همغن  .دـیراذگب  راـنک  ار  یملع 

(1 !(«.) مهد یم  حیجرت  یهلا  ياه  هدعو  رب  ار  یتسم  تاّذل  و   ) .مدرک هضواعم  یتشهب  ناروح  اب  ار  بارش  ياه  هرمخ 

درک و توعد  ماش  هب  ار  يو  دایز » نبا   » زا رّکـشت  يارب  دیزی  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
: دورس نایقاس  ناتسد و  هب  هداب  هب  باطخ  دوب ، هتسشن  يو  رانک  رد  دایز » نبا   » هک یلاح  رد  درک و  نهپ  ار  یشون  هداب  طاسب 

یِشاَشُم يِّورَت  ًَهبْرَش  ِینِقْسِإ 

ِداَیِز َْنبِا  اَهَْلثِم  ِقْساَف  ْلِم  َُّمث 

يِْدنِع ِهَناَمَْالاَو  ِّرِّسلا  ِبِحاَص 

يِداَهِج یِمَنْغَم َو  ِدیِدْسَِتل  َو 

راد و زار  هک  ومه  .ناشونب  دایز  نبا  هب  نک و  رپ  بارش  زا  یماج  سپس  دنک ; باریس  ارم  ناج  هک  ناشونب  یبارش  نم  هب  یقاس ! يا  »
!«. تفای ماکحتسا  وا  تسد  هب  نم  تمینغ  داهج و  راک  هک  سک  نآ  .تسا  نم  راد  تناما 

(2) .دنزاونب هک  داد  روتسد  ناگدنزاون  هب  هاگنآ 

طاسب زین  اجنآ  رد  دش ، هنیدم  دراو  هک  یماگنه  جح  رفس  رد  شردپ  نامز  رد  یّتح  هک  دوب  بارش  هتسبلد  يردق  هب  دیزی 
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(3 !) دنارتسگ ار  بارش 

هراشا دیزی  يراوخ  بارش  هب  هیواعم ، هب  دوخ  فورعم  همان  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

یقرواپ

اُومُوق ِناَمْدِّنلا  َرَشْعَم   . 1

ِیناَغَْالا َتْوَص  اوُعَمْساَو 

ماَدُم َسْأَک  اُوبَرْشاَو 

ِیناَعَْملا َرْکِذ  اوُکُْرتاَو 

ِناَدیِْعلا ُهَمْغَن  ِیْنتَلَغَش 

ِناَذَْالا ِتْوَص  ْنَع 

ِروُْحلا ِنَع  ُتْضَّوَعَت  َو 

ِناَنِّدلا ِیف  ًاروُمُخ 

(. ص 261 صاوخلا ، هرکذت  )

ص 67. ج 3 ، بهذلا ، جورم   . 2

ص 24. ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  هب : دینک  عوجر   . 3

هحفص 215

: دومرف يو  ياه  يراک  فالخ  ندرمش  رد  ترضح  نآ  دنک ; یم 

تعیب ترگید ) ياـه  يراـک  فـالخ  زا  ; ) ِباَـعِْکلِاب ُبَْعلَی  َو  َباَرَّشلا ، ُبِرْـشَی  ِناَْـملِْغلا ، َنِم  ٌمَـالُغ  َکـِْنبِإ ، ِهَْعیَِبب  َساَّنلا  َكُذْـخَأ  «َو 
(1 «.) دنک یم  يزاب  رامق  دشون و  یم  بارش  هک  نامه  دشاب ، یم  تناوج  كرسپ  يارب  مدرم  زا  نتفرگ 

ترابع رد  هیواعم ) نب  دـیزی  ! ) نیملـسم هفیلخ  حالطـصا  هب  طّـسوت  فلج  کبـس و  ياـهراک  ماـجنا  یقـالخا و  ياـهداسف  هعومجم 
: تسا هدمآ  نینچ  ّتنس  لها  فورعم  بّصعتم و  دنمشناد  خّروم و  ریثک  نبا  زا  یهاتوک 

َْنَیب َحاَطِّنلا  َبَالِْکلا َو  َناَیِْقلا َو  َناَْملِْغلا َو  ِذاَخِّتا  ِدـْیَّصلا َو  اَنِْغلا َو  ِرْمَْخلا َو  ِبْرُـش  ِفِزاَعَْملِاب َو  َرَهَتْـشا  ِدَـق  َناَـک  َدـیِزَی  َّنَأ  َيِوُر  ْدَـق  «َو 
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ُسِْبلَی ِِهب َو  ُقوُسَی  لاَبِِحب َو  ًهَجِرْـسُم  ِسَرَْفلا  یَلَع  َدْرِْقلا  ُّدُشَی  َناَک  ًاروُمْخَم َو  ِهِیف  ُِحبُْـصی  َّالِإ  مْوَی  ْنِم  اَم  َو  ِدوُرُْقلا ; ِبَابِّدلا َو  ِشاَبِْکلا َو 
هب راکش ، یگدنناوخ ، یشون ، بارش  یگدنزاون ، هب  دیزی  ِْهیَلَع ; َنَزَح  ُدْرِْقلا  َتاَم  اَذِإ  َناَک  َناَْملِْغلا َو  َِکلَذَک  ِبَهَّذلا َو  َِسنَالَق  َدْرِْقلا 
ره .تشاد  ترهـش  اه  هنیزوب  نایاپراهچ و  اه ، چوق  نتخادـنا  مه  ناج  هب  يزاب و  گس  رگاینخ ، نازینک  ناـمالغ و  نتفرگ  تمدـخ 

درک یم  راوس  يا  هدش  نیز  بسا  تشپ  رب  ار  يا  هنیزوب  وا  .تساخ  یم  رب  هدز  یم  تسم و  نادادماب 
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(2 «.) دش نیگهودنا  وا  رب  درم ، شا  هنیزوب  هک  یماگنه  دیناشوپ و  یم  نیّرز  ياه  هالک  نامالغ ، هنیزوب و  رب  دنادرگ و  یم  و 

رایـسب وا  گرم  رد  دـیزی  درم ، يا  هثداح  رثا  رب  نومیم  نآ  هک  یماگنه  دوب ! وا  مدـمه  تشاد و  ماـن  سیقوبا »  » هک دوب  ینومیم  ار  وا 
ار يو  نفد  نفک و  روتسد  دش و  نیگهودنا 

یقرواپ

.تسا هدمآ  زین  ص 204  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  رد  توافت  یکدنا  اب  تالمج  نیا  ص 92 . ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   . 1

 . ص 239 ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   . 2

هحفص 216

« سیقوبا  » گوس رد  يراعـشا  زین  دوخ  دـنیوگب و  بیرغت  گرزب ! تبیـصم  نیا  رد  يو  هب  هک  داد  ناـمرف  ناـیماش  هب  و  درک ! رداـص 
(1 !) دورس

دیزی تایانج 

نآ زا  کی  ره  هک  دش  بکترم  یگرزب  تایانج  دیـشکن ، لوط  رتشیب  هام  دنچ  لاس و  هس  هک  شیوخ  تفالخ  هاتوک  تّدم  رد  دـیزی 
: دوش یم  هراشا  مهم  تیانج  هس  هب  اه  نآ  نایم  زا  .تسا  یفاک  شنادناخ  يو و  گنن  ییاوسر و  يارب  ییاهنت  هب  اه 

البرک نینوخ  هعجاف   1

ماما تداهش  يرجه و  لاس 61  يالبرک  نینوخ  يارجام  دش ، ماجنا  يو  تموکح  يادـتبا  رد  دـیزی  روتـسد  هب  هک  یتیانج  نیرتمهم 
تسد هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) يوبن میرح  ناکدوک  نانز و  ندرب  تراسا  هب  وا و  نامیا  اب  هتخابکاپ و  نارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

.دشاب یم  يو  لاّمع 

ماما زا  هدـش  هک  یتمیق  ره  هب  تساوخ  يو  زا  تشون و  هنیدـم  یلاو  هبتع » نب  دـیلو   » هب يا  هماـن  شیوخ  تموکح  يادـتبا  رد  دـیزی 
(2) .دریگب تعیب  وا  يارب  ریبز  نب  هّللادبع  رمع و  نب  هّللادبع  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح

هک یماگنه  مثع » نبا   » لقن قباطم 
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رد هک  درک  دیکأت  نآ  رد  تشون و  دیلو  هب  يرگید  همان  دش ، هاگآ  ریبز  نب  هّللادبع  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يراددوخ  زا  دـیزی 
عانتما تروص 

یقرواپ

ص 182. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح   . 1

ِهِیف ْتَْسَیل  ًادیِدَش ، ًاذْخَأ  ِهَْعیَْبلِاب  ِْرَیبُّزلا  َْنب  ِهللاَْدبَع  َرَمُع َو  َْنب  ِهللاَْدبَعَو  ًاْنیَسُح  ْذُخَف  ُدَْعب ! اَّمَأ   . ... 2

(. ص 14 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 250 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   ) اوُِعیاَُبی یَّتُح  ٌهَصْخُر ،

هحفص 217

(1) .دوش وت  بیصن  یناوارف  زیاوج  ات  تسرفب ، نم  يارب  ار  شرس  تعیب ، زا  ( مالسلا هیلع  ) نیسح

.دش متخ  البرک  هثداح  هب  راک  تیاهن  رد  هفوک ، هّکم و  تمس  هب  تکرح  تعیب و  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما عانتما  اب 

هدمآ حورشم  روط  هب  یّنس  هعیش و  ياه  باتک  رد  هعقاو  نیا  رد  وا  هاپس  نارادرس  دیزی و  نایرکشل  تایانج  البرک و  نینوخ  يارجام 
.تسا هدش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياه  باتک  تسا و  هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  زین  ناناملـسم  ریغ  نایم  یّتح  تسا و 

.دمآ دهاوخ  اهدادیور ) شخب   ) مراهچ شخب  رد  ارجام  نیا  حورشم 

هنیدم مدرم  عیسو  راتشک   2

(3) .تسا فورعم  زین  هّرح »  » هعقاو هب  و  ( 2) دش عقاو  يرجه  لاس 63  هّجح  يذ  رد  هعجاف  نیا 

نب هّللادـبع   » يوس زا  داهج  مایق و  مالعا  و  يو ، تثابخ  يدـیلپ و  دـیزی و  ّتیهاـم  زا  مدرم  یهاـگآ  ـالبرک و  نینوخ  هثداـح  زا  سپ 
.دش زاغآ  هنیدم  رد  ینینوخ  بالقنا  ناذوفن ، بحاص  زا  رگید  یخرب  و  هکئالملا » لیسغ  هلظنح 

نوریب ار  هنیدم  یلاو  نایفـسوبا ،» نب  دمحم  نب  نامثع   » هاگنآ دندرک و  تعیب  ناج  ياپ  ات  هلظنح  نب  هّللادـبع  اب  تسخن  هنیدـم  مدرم 
دندرک و عامتجا  مکح  نب  ناورم  لزنم  رد  هّیما  ینب  .دندرک 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندش سوبحم  اج  نآ  رد  یگمه 

.دنتخادرپ يو  نعل  ّبس و  ییوگدب و  هب  هدرک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دیزی  هنیدم  مدرم 

یقرواپ

ُّظَْحلا ُهَِزئاَْجلا َو  يِْدنِع  ََکل  َو  ِْلیَْخلا ، َهَّنِعَأ  ََکل  ُْتلَعَج  ْدَقَف  َِکلَذ  َْتلَعَف  ْنِإَف  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْسأَر  ََّیلِإ  َِکباَوَج  َعَم  ْنُکَْیلَو   . ... 1
(. ص 26 ج 5 ، یفوک ، مثعا  نبا  حوتف   ) ُرَفْوَْالا

ص 374. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 120 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

هدیـشوپ یناشف  شتآ  ياه  گنـس  خالگنـس و  زا  هنیدم  زا  یـشخب  نوچ  تسا و  ناتـسگنس  یخالگنـس و  نیمز  يانعم  هب  هّرح »  . » 3
هّرح و  » قیرط زا  هنیدـم  هب  ماش  هاپـس  ذوفن  هقطنم و  نآ  رد  هعجاف  نیا  شیادـیپ  ّتلع  هب  دـش و  هدـیمان  هّرح »  » هقطنم نآ  تسا ، هدـش 

«(. هّرح  » هژاو برعلا ، ناسل   ) .تسا هدش  فورعم  زین  هّرح » هعقاو   » هب مقا »

هحفص 218

« هبقع نب  ملـسم   » ماـن هب  زیرنوخ  يدرم  هدـهع  هب  ار  نآ  یهدـنامرف  تخاـس و  مهارف  یمیظع  رکـشل  دـش ، عـلّطم  ارجاـم  زا  هک  دـیزی 
(1) .تشاذگ

ار یعیسو  راتشک  تخادرپ و  هنیدم  تراغ  لتق و  هب  تسکش و  مهرد  ار  نانآ  تمواقم  هنیدم ، هرصاحم  زا  سپ  كاّفس ، هدنامرف  نیا 
.تخادنا هار  هب  رهش  نیا  رد 

هب نانآ  .دننک  لمع  نآ  رد  دنهاوخب  هنوگره  هک  تخاس  حابم  شنایرکشل  رب  زور  هس  ار  هنیدم  هبقع ، نب  ملـسم  دسیون : یم  ریثا  نبا 
(2) .دندرک تراغ  زین  ار  نانآ  لاوما  هتخادرپ و  مدرم  عیسو  راتشک 

، درک بلط  ار  یلاوما  وا  زا  زابرس  تشاد ، راوخریش  یکدوک  هک  دش  دراو  ینز  لزنم  هب  یماش  نازابرس  زا  یکی  دسیون : یم  هبیتق  نبا 
.دندرب تراغ  هب  ار  همه  متشاد ، هناخ  رد  لام  هچ  ره  تشاد : راهظا  نز 

يدیزی لدگنس  زابرس 
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(3) .دش یشالتم  شزغم  هک  دیبوک  راوید  هب  ار  شرس  نانچ  وا  مشچ  ربارب  رد  درک و  ادج  ردام  نماد  زا  ار  راوخریش  لفط 

هب اه  نآ  هداوناخ  لاوما و  رایتخا  هک  تفرگ  یم  تعیب  دـیزی  ناـگدرب  ناونع  هب  ناـنآ  زا  دـش ، ّطلـسم  مدرم  رب  یتقو  هبقع  نب  ملـسم 
(4) .دش یم  هتشک  دیزرویم ، عانتما  سک  ره  .دنک  فّرصت  اه  نآ  رد  دهاوخب  هنوگره  هک  دشاب  یم  دیزی  تسد 

(5) .دندیسر لتق  هب  نت  رازه  هد  نیملسم  ریاس  زا  نت و  دصتفه  رازه و  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  زا  هعجاف  نیا  رد 

یقرواپ

! نکـشب مهرد  هبقع  نب  ملـسم  اب  ار  اه  نآ  هنیدـم ، مدرم  طّسوت  تعیب  ضقن  تروص  رد  هک  دوب  هدرک  شرافـس  دـیزی  هب  هیواـعم   . 1
(. ص 231 ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ص 112 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  )

ص 117. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

ص 238. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 3

ص 70. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 118 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 381 ; ج 4 ، يربط ، خیرات   . 4

ماما ضّرعتم  ارجام  نیا  رد  دوب ، هداد  روتـسد  دیزی  یمومع ، راکفا  رد  البرک  میظع  هعجاف  ذوفن  ببـس  هب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
.تسناد انثتسم  تعیب  هوحن  نیا  زا  ار  اه  نآ  دنوشن و  شنادناخ  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع 

ص 239. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 5

هحفص 219

نوخ نانچ  .درب  یم  رس  ار  دنفـسوگ  باّصق ، هک  هنوگ  نآ  دندیرب ، رـس  ار  هنیدم  مدرم  ماش ، نایرکـشل  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
هب ار  ردب  نادهاجم  راصنا و  رجاهم و  نادنزرف  تفر ; یم  ورف  اه  نآ  نایم  رد  اه  مدق  هک  دش ، هتخیر  اه 
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(1) .تفرگ تعیب  دیزی  يارب  ناگدرب  ناونع  هب  دندنام ، یقاب  هک  اه  نآ  زا  دناسر و  لتق 

(2) .دش فورعم  رصح ) ّدح و  یب  زیرنوخ  « ) فرسُم  » هب تخیر  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هبقع  نب  ملسم  سب  زا  هک  دنا  هتشون  ناخّروم 

(3) .دنتفرگ رارق  زواجت  دروم  نانآ  زا  یعمج  دش و  یتمرح  یب  زین  ناملسم  نانز  هب  هعجاف  نیارد 

(4) .تخاس حابم  شیوخ  نازابرس  رب  زین  ار  نانز  هبقع ، نب  ملسم  هعجاف  نیا  رد  دسیون : یم  نادلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای 

زا سک  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درک و  دای  هعجاف  نیا  زا  يرصب  نسح  هک  دنک  یم  لقن  ّتنس ) لها  فورعم  دنمشناد   ) یطویس
ناناملسم رگید  هباحص و  زا  يدایز  هورگ  تفرگ ;) رارق  نیهوت  رازآ و  دروم  ای  دش و  یمخز  ای  هتشک و  ای   ) تفاین تاجن  هثداح  نآ 

!! تفرگ رارق  زواجت  دروم  رتخد  رازه  دش و  تراغ  هنیدم  دندیسر ; لتق  هب  ارجام  نآ  رد 

«. َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهِّلل َو  اَّنِإ  : » تفگ هودنا  فّسأت و  يور  زا  سپس 

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  داد : همادا  هاگنآ 

ار وا  دـنوادخ  دـناسرتب ; ار  هنیدـم  لها  سک  ره  َنیِعَمْجَأ ; ِساَّنلا  ِهَِکئَالَْملا َو  ِهللا َو  ُهَنَْعل  ِْهیَلَع  ُهللا َو  ُهَفاَخَأ  ِهَنیِدَْـملا  َلـْهَأ  َفاَـخَأ  ْنَم  »
دوخ مشخ  فوخ و  دروم 

یقرواپ

ص 259. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 120. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 69 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم   . 2

ص 15. ج 2 ، هسایسلا ، همامالا و   . 3

(. مقا هّرح و  هژاو   ) ص 249 ج 2 ، نادلبلا ، مجعم   . 4

هحفص 220

(1 !«.) داب وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  داد و  دهاوخ  رارق 

هبعک ندز  شتآ   3

دیزی رکشل 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


(2) .دیسر تکاله  هب  هار  نیب  رد  هبقع  نب  فرسم  .درک  تکرح  هّکم  يوس  هب  ریبز  نب  هّللادبع  اب  دربن  يارب  هنیدم  تراغ  زا  سپ 

هرـصاحم ار  هّکم  ماش  نایرکـشل  .درک  باـختنا  رکـشل  یهدـنامرف  هب  ار  ریمن » نب  نیـصح  ، » دـیزی شرافـس  هب  گرم ، ماـگنه  هب  يو 
ناراب شتآ  ار  یهلا  مرح  قینجنم ، اـب  ناـنآ  .دـنداد  رارق  هلمح  دروم  دوب ، هدـش  هدـنهانپ  مارحلا  دجـسم  هب  هک  ار  ریبز  نبا  دـندرک و 

.تخوس تفرگ و  شتآ  هبعک  فقس  اه و  هدرپ  هجیتن  رد  هک  دندرک 

.تسا هدش  عقاو  يرجه  لاس 64  لّوالا  عیبر  مّوس  رد  يزوس  شتآ  نیا  هک  دنا  هتشون  ناخّروم 

ات تشاد ، همادا  شنارادفرط  ریبز و  نب  هّللادبع  اب  نایماش  يریگرد  هرصاحم و 

(3) .دنتشگزاب ماش  هب  دندش و  قّرفتم  اه  نآ  نآ ، زا  سپ  دیسر و  نایماش  هب  دیزی  گرم  ربخ  هک  نآ 

ضّرعت تسد  نیملـسم  سومان  لام و  ناج و  هب  درک و  يرپس  گرزب  یتیانج  اب  ار  یلاس  ره  شتفالخ ، هاتوک  تّدم  رد  دـیزی  يرآ ;
.دروآ دیدپ  ار  يرجه  لاس 61  ياروشاع  گرزب  تیانج  رت ، میظع  همه  زا  درک و  زارد 

یقرواپ

یفلتخم تاریبعت  اب  ّتنـس  لها  ربتعم  ياه  باتک  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  تیاور  نیا  ص 233 . ءافلخلا ، خـیرات   . 1
ص 55 و ج 4 ، دمحا ، دنـسم  و 16 ; ثیدح 10  هنیدملا ، لضف  باب  جـحلا ، باتک  ملـسم ، حیحـص  هب : دـینک  عوجر  تسا ; هدـمآ 

ص 247-246. ج 12 ، لاّمعلازنک ،

ج 4، ریثا ، نبا  لماک  ص 381-370 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دـینک  عوجر  مدرم  میظع  راتـشک  هّرح و  هعقاو  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 
ص 355-337. ج 5 ، يرذالب ، فارشالا  باسنا  ص 111-121 و 

نفد زا  سپ   . 2
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نیا زا  عالّطا  زا  سپ  مدرم  تخیوآ ، راد  هب  ار  شا  هزاـنج  تفاکـش و  ار  يو  ربق  ینز  ماـش ، رکـشل  تکرح  ناـکم و  نآ  رد  فرـسم 
(. ص 242 ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   ) .دندرک نارابگنس  ار  شا  هزانج  دندمآ و  ناکم  نآ  هب  ارجام ،

ص 241 و ج 1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 124-123 ; ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 384-381 ; ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دـینک  عوجر   . 3
ص 233. ءافلخلا ، خیرات  ص 19 و  ج 2 ،

هحفص 221

: دسیون یم  دیزی  یفّرعم  رد  يو  میرب ; یم  نایاپ  هب  ّتنس  لها  فورعم  دنمشناد  یبهذ »  » زا يا  هلمج  اب  ار  ثحب  نیا 

دیزی ِهَّرَْحلا ; ِهَِعقاَِوب  اَهَمَتَتْخا  َو  ِْنیَسُْحلا ، ِدیِهَّشلا  ِلَتْقَِمب  ُهََتلْوَد  َحَتَْتفِإ  َرَْکنُْملا ، ُلَعْفَی  َو  َرِکْـسُْملا ، ُلَواَنَتَی  ًاْفلِج ، ًاظِیلَغ ، ًاّظَف ، اِیبِصاَن ، َناَک  »
اب يو  تلود  .دش  یم  تارکنم  بکترم  دیـشون و  یم  تارکـسم  .دوب  بدا  یب  وخدنت و  نشخ ، شنادناخ ،) یلع و  نمـشد   ) یبصان

(1 «.) تفای نایاپ  هنیدم )  ) هّرح هعقاو  اب  زاغآ و  دیهش  ِنیسح  نتشک 

! داب وا  رب  ناهج  ناگدننک  نیرفن  مامت  نیرفن 

یقرواپ

 . ص 83 ج 5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس   . 1

هحفص 222

هحفص 223

هحفص 224

هحفص 225

اروشاع مایق  ياه  هزیگنا  مّوس :  شخب 

هراشا

تهج گنر و  اهراک  همه  هب  هزیگنا  ّتین و  .تسوا  هزیگنا  ّتین و  دـشخب ، یم  حور  ار  ناسنا  راتفگ  راتفر و  لاـمعا و  همه  هک  هچنآ 
.دنکفا یم  هیاس  اه  شالت  یمامت  رب  دهد و  یم 

دـنروآ و یم  راب  هب  یتوافتم  جـیاتن  دـنراذگ ، یم  ناسنا  ياه  شالت  رد  يزیاـمتم  ياـهریثأت  یهلا ، ياـه  ّتین  يّداـم و  ياـه  هزیگنا 
.دنهد یم  زورب  دوخ  زا  ار  یفلتخم  ياهدومن 
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تامّدقم عورشمان و  عورشم و  ياهرازبا  همه  زا  دنیوج ، یم  ار  ادخ  ریغ  شیوخ ، شالت  رد  هک  یناسک 
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فادها هب  لین  يویند و  دصقم  هب  ندیـسر  اه ، شالت  نیا  همه  عماج  یلو  دـنریگ ، یم  هرهب  ناشفادـها  هب  ندیـسر  يارب  اوران ، اور و 
.تسا یتمیق  ره  هب  يّدام 

اهرازبا و تامّدقم ، همه  نامز  نآ  دشاب ، دنوادخ  تیاضر  بلج  ّقح و  يدونشخ  یهلا ، هفیظو  ماجنا  شالت  هزیگنا  هک  یماگنه  یلو 
.دنک یم  ادیپ  يرگید  يانعم  زین  یماکان  یبایماک و  ررض ، عفن و  نایز ، دوس و  دنراد ; يرگید  يوب  گنر و  هارمه ، دارفا 

یگدنب ّتیدوبع و  هفیظو  دشاب  هتـسناوت  هک  دنیب  یم  تخبـشوخ  بایماک و  ار  دوخ  ینامز  یهلا ، هفیظو  هب  لماع  قح و  ههبج  زابرس 
ّتبحم بلج  يارب  وپاـکت  تسود و  ترـضح  هب  هاـگن  زج  يا  هزیگنا  چـیه  سک و  چـیه  دـهد و  ماـجنا  نـسحا  وـحن  هـب  ار  شیوـخ 

دوخ دنک ، لمع  ای  دشیدنایب و  نیا  زا  ریغ  رگا  دشاب و  هدرکن  بلج  ار  وا  هّجوت  راگدرورپ ،

هحفص 226

.دناد یم  هدید  نایز  ماکان و  ار 

.میور یم  اروشاع  مایق  ياه  هزیگنا  غارس  هب  همّدقم  نیا  اب 

یخرب دنا و  هداد  هئارا  یفلتخم  ياه  لیلحت  ریسفت و  نارگ ، لیلحت  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق  ياه  هزیگنا  فادها و  اب  طابترا  رد 
یم ّتیعقاو  زا  رود  تسا ، هدش  هئارا  مالسا  هرهوج  نید و  تقیقح  زا  ناهاگآان  ای  ناقرشتسم و  يوس  زا  ًاتدمع  هک  اه  لیلحت  نیا  زا 

.تسا راگزاسان  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يداقتعا  ینابم  اب  دشاب و 

.تسین هبناج  همه  تسا و  ترضح  نآ  تاملک  زا  يا  هراپ  هب  هاگن  اب  هبناج و  کی  زین ، اه  لیلحت  زا  یخرب 

تاملک زا  هدافتسا  اب  میورب و  عماج  روط  هب  ترضح  نآ  دوخ  ياه  هبطخ  نانخس و  غارس  هب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  اّما 
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.مینک وجتسج  ار  ترضح  نآ  ياه  هزیگنا  نادیهش ، رالاس 

هحفص 227

اه تعدب  لاگنچ  زا  مالسا  تاجن  ادخ و  نییآ  يایحا  -1

تداهش شریذپ  نآ و  هدننکش  ثداوح  همه  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  لابقتسا  البرک و  تضهن  نوچمه  ینینوخ  تضهن  نیقی  هب 
.دشاب يا  هداس  هلأسم  دناوت  یمن  شناکدوک ، نانز و  تراسا  نادنزرف و  نارای و  دوخ ،

عون ره  شریذـپ  لام و  ناج و  میدـقت  هک  دـندوب  مهم  یفدـه  لابند  هب  شردـقنارگ  نارای  راوگرزب و  ماـما  نآ  هک  دوب  نئمطم  دـیاب 
البرک نازاس  هسامح  نوچمه  ینادرم  یگدنز  ياه  هیامرس  زا  رتالاو  هک  یفده  .درک  یم  ناسآ  لهس و  نانآ  يارب  ار  رازآ  یتخس و 

.دوب

هب ندیسر  يارب  دهد و  یم  ناناملسم  هب  ار  يا  هزاجا  نینچ  ینامز  هچ  رد  دنوادخ  میبای  رد  ات  مینکفا  یم  نآرق  تایآ  هب  يرذگ  البق 
.درمشیم مزال  ار  لام  ناج و  لذب  یفده ، هچ 

نانآ زا  هداد و  اه  تراشب  ادـخ  هار  نادـهاجم  هب  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  هللا » لـیبس  یف   » لاـتق زا  میرک  نآرق  ياـج  ياـج  رد 
زا و  ( 2) هتـشاد یمارگ  دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  ناربماـیپ  زا  یعمج  هارمه  هـک  ار  یتسرپادـخ  نادرم  داـی  ( 1) .تسا هدـش  لیلجت 

(3) .تسا هدرک  دای  تمظع  هب  ادخ  هار  نادیهش 

یقرواپ

.رگید ناوارف  تایآ  111 و  تایآ 22-20 ، هبوت ، ; 96-95 تایآ 74 ، ءاسن ، هیآ 195 ;  نارمع ، لآ   . 1

هیآ 146. نارمع ، لآ   . 2

تایآ 171-169. نارمع ، لآ   . 3

هحفص 228

َیِه ِهللا  ُهَِملَکَو   ) دشاب قح  هملک  يالعا  ادخ و  نید  تیوقت  نآ ، فده  هک  تسا  يداهج  زا  لیلجت  تایآ ، نیا  كرتشم  ردق  عقاو  رد 
(1 (.) اَْیلُْعلا

، دوش ساسحا  یمالسا  هعماج  رب  داحلا  ملظ و  رفک و  كرش و  هطلس  رطخ  دتفا و  رطخ  هب  ادخ  نییآ  هک  اجنآ  يرآ ;
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.شزرا رپ  الاو و  تسا  يراک  ماقم ، لام و  ناج و  میدقت 

ماما نوچمه  ینادرم  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  تسا  نادـیواج  تداعـس  يوس  هب  اه  ناـسنا  همه  ياـشگهار  هک  ادـخ  نییآ  عقاو ، رد 
یم میدـقت  هناصلخم  ار  شیوخ  یتسه  قح ، نانمـشد  ناقفانم و  هطلـس  زا  نآ  تاجن  يارب  شنامیا  اب  ناراـی  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

.دننک

ترـضح .دندرک  مالـسا  يادف  ار  ناشدوخ  ناج  ربمغیپ ، نادنزرف  هک  تسا  زیزع  ردق  نآ  مالـسا  (: » هرـس سدق  ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب 
(2 «.) دندرک ایحا  ار  مالسا  دنداد و  ناج  دندیگنج و  مالسا  يارب  باحصا ، نآ  اب  اه ، ناوج  نآ  اب  مالسلا ) هیلع  ) ءادهشلا دیس 

: دیامرف یم  یتیاور  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

ناج دنک ) یم  دـیدهت  ار  امـش  ناج  ای  نید  هک   ) دـمآ شیپ  يا  هثداح  هک  یماگنه  ْمُِکنیِد ; َنوُد  ْمُکَـسُْفنَأ  اُولَعْجاَف  ٌَهلِزان  َْتلََزن  اذإَف  »
(3 «.) ار ناتنید  هن  دینک ، ادف  ار  شیوخ 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تامحز  یمالسا ، دالب  رب  هّیما  ینب  يالیتسا  رصع  زا  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  یبوخ  هب  خیرات 
روجف قسف و  تعدب و  دش ; هتشاذگ  اپ  ریز  یمالسا  ياه  شزرا  تفر ; جارات  هب  ادخ  نییآ  رـشن  رد  مالـسا  ردص  نادهاجم  شالت  و 

هجنکش و يرگدادیب ، متس و  یتلادع ، یب  ضیعبت و  دمآ و  نایم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  مان  وحم  زا  نخـس  .تشگ  جیار 
.تشذگ نقتم  كرادم  اب  نآ ، حرش  هتشذگ  شخب  رد  هک  دوب  ّتیمکاح  نیا  هصخاش  نانمؤم ، رازآ 

یقرواپ

هیآ 40. هبوت ،  . 1

(. ینارنخس 24/3/58  ) ص 151 ج 8 ، ماما ، هفیحص   . 2

ح 2. ص 216 ، ج 2 ، یفاک ،  . 3

هحفص 229

شالت یلو  تفرگ ، تّدش  هیواعم  يالیتسا  رصع  رد  دش ، زاغآ  هفیقس  يارجام  زا  هک  بان  مالسا  زا  فارحنا  ّطخ 
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یم رت  يوق  وا  هطلـس  ردق  ره  دـنچ ، ره  .دـسرب  شیوخ  دـصاقم  هب  قافن ، هدرپ  سپ  رد  ینید و  رهاوظ  ظفح  اب  هک  دوب  نآ  رب  هیواعم 
«، نینمؤملا لاخ   » نوچمه ینیوانع  نانچمه  لاح ، نیا  اب  یلو  تشگ ; یم  رتراکـشآ  زین ، يو  ياه  ییاشگ  هدـقع  تراـسج و  دـش ،

و مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یماع ، مدرم  زا  يرایـسب  رظن  رد  هک  اجنآ  ات  دیـشک ، یم  كدی  ار  یحو » بتاک   » و هللا » لوسر  یباحـص  »
ود يریگرد  نید و  زا  تئارق  رد  فالتخا  هب  طوبرم  حالطـصا  هب  رگیدکی  اب  ود  نیا  فالتخا  دندوب و  ربمایپ  یباحـص  ود  ره  هیواعم 

! دوب ّتنس  نآرق و  زا  تشادرب  هوحن  رد  یباحص 

شفورعم ینارنخس  اب  دنک و  یم  زاغآ  ینلع  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  هزرابم  هیواعم ، رمع  رخاوا  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ور ، نیا  زا 
ار مایق  کی  هنیمز  دزادرپ و  یم  هیواعم  درکلمع  يرگاشفا  هب  نانآ  نادنزرف  نیعبات و  هباحص و  زا  یهورگ  عمج  رد  انم ، نیمزرس  رد 

(. دمآ دهاوخ  هدنیآ  شخب  رد  ینارنخس  نیا  حرش   ) دنک یم  مهارف 

تقیقح نیا  زا  یگمه  ( 1 ،) دزادرپ یم  وا  شهوکن  هب  مامت  تعاجش  اب  دسیون و  یم  هیواعم  هب  ترـضح  نآ  هک  ییاه  همان  نینچمه 
هیلع ) نسح ماما  شردارب  حلص  هب  يدنبیاپ  ساسا  رب  دنچ  ره  تسا ; هدرک  زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دراد  تیاکح 

زا سپ  تسا  رظتنم  دراد و  رظن  رد  ار  یگرزب  مایق  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  نشور  یلو  دنز ، یمن  هناّحلسم  مایق  هب  تسد  ( مالـسلا
.دنک مادقا  نادب  هیواعم 

: تشون دنا ، هدرک  یگدامآ  مالعا  مایق ، یهارمه و  يارب  هک  هفوک  مدرم  زا  یعمج  همان  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

َو ِضْرَْالِاب ، اوُقِْصلَاَف  »... 
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; ِییْأَر ْمُِکتْأَی  ٌّیَح  اَنَا  ٌثَدَح َو  ِِهب  ْثُدْحَی  ْنِاَف  ًاّیَح ، َْدنِه  ُْنبا  َمادام  ِءاّنِظَْالا  َنِم  اوُسِرَتْحا  َو  يوَْهلا ، اوُُمتْکا  َو  َصْخَّشلا ، اوُفْخأ 

یقرواپ

.دیناوخب اهدادیور ) شخب   ) مراهچ شخب  رد  زین  ار  همان  نیا   . 1

هحفص 230

ینامز ات  زیگنارب  کش  تاکرح  زا  دینک و  ناهنپ  شیوخ  هتساوخ  دییامن و  يرود  ندش ، راکـشآ  زا  و  دیهدن ، ماجنا  یتکرح  نونکا 
(1 «.) درک مهاوخ  مالعا  امش  هب  ار  دوخ  میمصت  مدوب ، هدنز  نم  درم و  وا  رگا  .دییامن  زیهرپ  تسا  هدنز  هیواعم )  ) دنه دنزرف  هک 

نآ اب  ندـش  ریگرد  یلمع و  مادـقا  زا  یلو  درک ، یم  دـیدهت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  دوب و  علّطم  اهارجام  نیا  زا  هک  نآ  اب  هیواعم 
.تفای دهاوخن  همادا  هیواعم  گرم  زا  سپ  عضو  نیا  هک  دوب  نشور  اّما  تشاد ، زیهرپ  ترضح 

یهانگ چـیه  ماـجنا  زا  دوب و  هرهـش  ینید  یب  روجف و  قسف و  هب  دـیزی  ییوس ، زا  هک  ارچ  درک ;  رییغت  طیارـش  هیواـعم  گرم  زا  سپ 
یناوج تشادن ; مالـسا  رد  رهاظ ) تروص  هب  دنچ  ره   ) يا هقباس  چیه  دیزی  رگید ، يوس  زا  و  درک ، یمن  اورپ  ینلع  تروص  هب  یّتح 

يوس زا  دوبن و  یتّیلوبقم  زایتما و  هنوگ  چـیه  ياراد  زین  نانآ  نادـنزرف  هباحـص و  نایم  لیلد ، نیمه  هب  دوب ; نارـسوه  هتخپان و  ماخ ،
.دندوب هدرک  یگدامآ  مالعا  ( مالسلا هیلع  ) ماما اب  یهارمه  يارب  هفوک  مدرم  زا  يدایز  هورگ  مّوس ،

زا یمان  رگید  دـنکن ، هدافتـسا  ادـخ  نید  يرای  هّیما و  ینب  یعقاو  هرهچ  ياشفا  يارب  تصرف  نیا  زا  رگا  دـید  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.دنام دهاوخن  یقاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نآرق و  مالسا و 

ار شیوخ  تکرح  مایق و  ادخ  نید  يایحا  فده  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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هب شنارای  دوخ و  تداهـش  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  اب  تسا  نکمم  رگا  تسخن  هلحرم  رد  درک ; زاغآ 
.دسرب دوخ  گرزب  دوصقم 

یـسک هچ  درک و  هدـنز  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  هدـش  شوـمارف  ّتنـس  هتفر و  تسد  زا  نـید  تسیاـب  یم  لاـح ، ره  هـب 
.دوش یتکرح  نینچ  ماگ  شیپ  هک  تسادخ  لوسر  دنزرف  زا  رتراوازس 

یقرواپ

ص 366. ج 3 ، يرذالب ، فارشالا  باسنا   . 1

هحفص 231

: هلمج نیا  اب  تسخن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

هحتاف دیاب  دوش ، دـیزی  لثم  يرادـمامز  راتفرگ  یمالـسا  تّما  هک  ینامز  َدـیِزَی ; َْلثِم  عاِرب  ُهَّمُْالا  ِتَِیُلب  ْدَـق  ِْذا  ُمالَّسلَا  ِمالْـسِْالا  یَلَع  «َو 
(1 «.) دناوخ ار  مالسا 

دیزی تموکح  رد  ادخ  نید  ياقب  هب  يدیما  رگید  تسا و  هدـناوخ  مالـسا  هحتاف  دـیزی ، وچمه  يا  هفیلخ  دوجو  اب  هک  درک  حیرـصت 
.دور یمن 

ّدـض رب  ماـیق  زا  ار  شفدـه  و  هدرک ، هراـشا  هعماـج  رد  دوـجوم  ياـه  تعدـب  هب  هرـصب  ناـگرزب  زا  یعمج  هب  يا  هماـن  رد  نـینچمه 
: دیامرف یم  .دنک  یم  یفّرعم  اه  تعدب  اب  هزرابم  ّتنس و  يایحا  دیزی ، تموکح 

یلْوَق َو اوُعِمَتْـسا  ِنِا  َو  ْتَِییُْحا ، ْدَـق  َهَعْدـِْبلا  َّنِا  ْتَتیُِما َو  ْدَـق  َهَّنُّسلا  َّنِاَف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ِهِِّیبَن ِهَّنُـس  ِهّللا َو  ِباتِک  یِلا  ْمُکوُعْدَا  اـَنَا  «َو 
ار ربمایپ  ّتنس  هورگ ) نیا   ) هک ارچ  مناوخ ;  یم  ارف  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  ِداشَّرلا ; َلِیبَس  ْمُکِدْهَا  يِْرمَا ، اوُعیُِطت 

یم تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دینک ، تعاطا  ار  منامرف  دیونـشب و  ار  منانخـس  رگا  .دندرک  ایحا  ار  نید ) رد   ) تعدب هدرب و  نیب  زا 
(2 «.) منک

فالخ اه و  تعدب  زا  ینشور  هب  دنک ، یم  تاقالم  قدزرف »  » اب البرک  ریسم  رد  هک  هاگ  نآ 
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: دیوگ یم  نخس  ادخ  نید  ترصن  يارب  مایق  ماش و  نامکاح  ياه  يراک 

اُوبِرَـش َو  َدوُدُْـحلا ، اُولَْطبَا  َو  ِضْرَْالا ، ِیف  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأ  َو  ِنامْحَّرلا ، َهَعاـط  اوُکَرَت  َو  ِناـْطیَّشلا ، َهَعاـط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءـالُؤه  َّنِا  ُقَدْزَرَف  اـی  »
َنوُکَِتل ِِهلِیبَس ، ِیف  ِداهِْجلا  َو  ِهِعْرَـش ، ِزازِْعا  ِهللا َو  ِنیِد  ِهَرُْـصِنب  َماـق  ْنَم  یلْوَا  اـَنَا  َو  َنیِکاـسَْملا ، ِءارَقُْفلا َو  ِلاْومَا  ِیف  اوَُرثْأَتْـسا  َو  َروُمُْخلا ،

دنا یهورگ  نانیا  قدزرف ! يا  اْیلُْعلا ;  َیِه  ِهللا  ُهَِملَک 

یقرواپ

ص 24. ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 326 و  ج 44 ، راونالاراحب ، ص 99 ; فوهل ،  . 1

ص 340. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 266 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 232

نیب زا  ار  یهلا  دودح  دنتخاس و  راکـشآ  ار  داسف  نیمز  رد  دندرک و  اهر  ار  نامحر  يادخ  تعاطا  دنتفریذپ و  ار  ناطیـش  يوریپ  هک 
يدنلبرـس ادخ و  نید  يرای  هب  سک  ره  زا  نم  دنتخاس و  دوخ  هژیو  ار  ناگراچیب  ناریقف و  ياه  ییاراد  دندیـشون و  اه  هداب  دـندرب ،

(1 «.) دشاب رترب  زوریپ و  ادخ  نییآ  ات  .مرتراوازس  شهار  رد  داهج  شنییآ و 

تمـسق هدـنیآ  شخب  رد  هک  دوش ، یم  هدـید  رایـسب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياه  هباطخ  تاملک و  رد  نومـضم ، نیا  اب  یتاریبعت 
: میهد یم  نایاپ  ترضح  نآ  زا  يرگید  هلمج  اب  ار  بلطم  نیا  دمآ ; دهاوخ  اهنآ  زا  یّمهم 

: دومرف درک ، داریا  ّرح  نایرکشل  عمج  رد  البرک  ریسم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

لمع قح  هب  دـینیب  یمن  ایآ  ًاّقَح ;  ًاّقَح  ِهِّبَر  ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهانَُتی  ـال  ِلِـطاْبلا  َیِلا  َو  ِِهب ، ُلَـمُْعی  ـال  ِّقَْحلا  َیِلا  َنْوَرَت  ـالَا  »
بغار تسا  مزال  نمؤم  رب  یطیارش  نینچ  رد  ددرگ ، یمن  يریگولج  لطاب  زا  دوش و  یمن 
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(2 «.) دشاب تداهش )  ) شراگدرورپ رادید 

يارب ار  شیوخ  یگدامآ  مه  دـنک و  یم  نایب  شتکرح  ماـیق و  زا  ار  شیوخ  فدـه  مه  تاـملک  نیا  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
.دراد یم  مالعا  ادخ  نید  يایحا  لطاب و  اب  هزرابم  قیرط  رد  تداهش 

دـسافم اه و  تعدـب  اب  هزرابم  ادـخ ، نید  ياـیحا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ماـیق  ّمهم  فادـها  زا  یکی  هک  تسا  نشور  نیارباـنب ،
ره دش ، ترضح  نآ  بیصن  یگرزب  ّتیقّفوم  هار  نیا  رد  دوب و  ادخ  نانمشد  ناقفانم و  لاگنچ  زا  مالـسا  ییاهر  هّیما و  ینب  هاگتـسد 

نآ دنچ 

یقرواپ

ص 218-217. صاوخلا ، هرکذت   . 1

ص 381. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 305 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 233

ناراـّبج تموـکح  مادـنا  رب  هزرل  دـنداد و  نیملـسم  هتفخ  راـکفا  هب  یناـکت  یلو  دندیـسر ، تداهـش  هب  شیاـفواب  ناراـی  ترـضح و 
دندرک و يریگولج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) يوبن تضهن  ياهدرواتـسد  لالحمـضا  زا  دنتخاس و  هدـنز  ار  مالـسا  هجیتن  رد  دـندنکفا ،

.دنداد تاجن  یهارمگ  تریح و  زا  ار  ناناملسم 

: میناوخ یم  نیعبرا  فورعم  ترایز  رد 

زا ار  تناگدنب  ات  درک ، راثن  وت  هار  رد  ار  شکاپ  نوخ  نیسح )  ) وا َِهلالَّضلا ; ِهَْریَحَو  َِهلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذبَو  »
«. دهد تاجن  یهارمگ  تریح  تلاهج و 

هحلط نب  میهاربا  هک  یتقو  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  تسا : هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  نینچمه 
: تفگ مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هب  باطخ  هللادیبع ، نب 

»!؟ دش زوریپ  هزرابم ) نیا  رد   ) یسک هچ  نیسحلا ! نب  یلع  يا  َبَلَغ ; ؟ ْنَم  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ای  »

: دومرف ( مالسلا هیلع  ) ماما

هیلع ) نیـسح ماـما  اـی  دـیزی   ) یـسک هچ  ینادـب  یهاوـخ  یم  رگا  ِْمقَا ;  َُّمث  َنِّذَاَـف  ِهـالَّصلا  ُْتقَو  َلَـخَد  َبَلَغ َو  ْنَم  َمَْلعَت  ْنَأ  َتْدَرَا  اِذا  »
یماگنه تسا ، هدش  زوریپ  مالسلا ))
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(1 («.) دنتفر یناسک  هچ  دندنام و  یناسک  هچ  نیبب  هاگ  نآ   ) وگب هماقا  ناذا و  دیسر ، ارف  زامن  تقو  هک 

ماـما یلو  دوب ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ماـن  وحم  دـیزی  تموکح  فدـه  دـیوگب ، دـهاوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) مراـهچ ماـما 
هک هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم مان  نانچمه  هماقا  ناذا و  ماگنه  هب  درک ، يریگولج  راک  نیا  زا  شتداهـش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

(. دوش یم  رتراکشآ  تقیقح  نیا  درذگ  یم  نامز  ردق  ره  و   ) دوش یم  هدرب  تسوا  بتکم  ياقب  هناشن 

یقرواپ

ص 177. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 234

: صالخا اب  يرعاش  هتفگ  هب 

اه ناج  رب  هدز  شتآ  ملاع ، رد  وت  دای  يا 

اه نابیرگ  تسا  كاچ  وت  قارف  اج ز  ره 

تناّبحم کشا  اب  باریس  نید  نشلگ  يا 

اه ناتسب  هب  هلال  ره  نیگنر  دش  وت  نوخ  زا 

اّما نهک  هدیدرگ  اه  تیاکح  رایسب 

اه نارود  هب  تسا  هزات  وت ، ثیدح  زوسناج 

تسا تبث  نوخ  هب  وت  مان  يدازآ ، رتفد  رد 

اه ناونع  وت  نوخ  اب  رتفد ، ره  هب  تبث  دش 

قح ياضر  هار  رد  يداد ، ناج  وت  هک  ناس  نیا 

اه ناسنا  فرشا  يا  دزان ، یم  وت  هب  مدآ 

هنادرم تّمه  اب  یمالسا  ینابرق 

اه ناملسم  هراومه  تمزع  زا  رختفم  يا 

هحفص 235
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تّما ، حالصا  -2

لوا تمسق 

نیا قّقحت  رد  نایفوک ، توعد  هب  خساپ  ای  دیزی و  اب  تعیب  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  عانتما  نوچ  یلماوع  رهاظ  بسح  هب  هک  نآ  اب 
هب رما  ّمهم  هضیرف  ود  تّما و  حالـصا  زا  رّرکم  روط  هب  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما تاملک  رد  لاح  نیع  رد  یلو  دوبن ، ریثأت  یب  نینوخ  مایق 

.تسا هدش  دای  گرزب  تضهن  نیا  یساسا  ياه  هزیگنا  زا  یکی  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ببس هب  ار  نیشیپ  ماوقا  ضارقنا  تکاله و  نآرق  هک  يا  هضیرف  ود 
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: دیامرف یم  هدرک ، یفّرعم  نآ  ندرک  شومارف 

یتردـق بحاص  نادنمـشناد  امـش  زا  شیپ  ماوقا ) و   ) نورق رد  ارچ  ِداَسَْفلا ;) ِنَع  َنْوَْهنَی  هَّیَِقب  اُولْوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  ْنِم  َناَک  َـالْوَلَف  )
(1) .دننک يریگولج  نیمز  رد  داسف  زا  هک  دندوبن 

یم دنتفرگ ، رارق  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسیع دواد و  ترـضح  نوچ  یناربمایپ  نعل  دروم  هک  لیئارـسا  ینب  زا  هورگ  نآ  هرابرد  نینچمه 
: دیامرف

یمن یهن  ار  رگیدکی  دـنداد  یم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  نانآ  نوچ ) (; ) َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  رَکنُّم  ْنَع  َنْوَهاَنَتَی  اُوناَک َال  )
هچ دندرک ،

یقرواپ

هیآ 116. دوه ،  . 1

هحفص 236

(1) .دنداد یم  ماجنا  يراکدب 

ناگمه تکاله  هب  تیاـهن  رد  و  دـش ، یم  راـکهانگ  دارفا  قیوشت  بجوم  هک  دوب  ناـنآ  يراکـشزاس  یتواـفت و  یب  نیا  تقیقح  رد 
.دیماجنا

یم هتـسناد ، رترب » تّما   » ناونع هب  یمالـسا  تّما  ياه  یگژیو  زا  هدرتسگ  تروص  هب  ار  لـصا  نیا  يارجا  دـنوادخ  رگید  يا  هیآ  رد 
: دیامرف

اه ناسنا  دوس  هب  هک  دیدوب  یتّما  نیرتهب  امش  ِهللاِاب ;) َنُونِمُْؤتَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  هَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  )
(2) .دیراد نامیا  ادخ  هب  و  رکنم ، زا  یهن  دینک و  یم  فورعم  هب  رما  هک ) نیا  هچ   ) دیدش هدیرفآ 

.درمـشیم و ادـخ » هب  نامیا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ار ندوب  تّما  نیرتهب  لیلد  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  رد  هّجوت  بلاج  هتکن 
ود نیا  نودب  هک  دـشاب  ینعم  نیا  رگنایب  ات  دراد  یم  مّدـقم  ادـخ » هب  نامیا   » رب ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » هک نیا  رت  بلاج 
ود نآ  رب  ادخ  هب  نامیا  رگید  ریبعت  هب  دزیر و  یم  ورف  نآ  ياه  هیاپ  دوش و  یم  تسُس  اهلد  رد  زین  ادخ  هب  نامیا  ياه  هشیر  هضیرف ،
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.تسا راوتسا  ود  نآ  رب  هعماج  روما  همه  حالصا  هک  هنوگ  نامه  ( 3) .ددرگ یم  راوتسا  هضیرف 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

ُرَمُْعت ُِملاظَْملا َو  ُّدُرَت  ُبِساکَْملا َو  ُّلِحَت  ُبِهاذَْملا َو  ُنَمْأَت  ُِضئارَْفلا َو  ُماُقت  اِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْالا  َّنإ  »
گرزب هضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ُْرمَْالا ; ُمیِقَتْسَی  ِءادْعَْالا َو  َنِم  ُفِصَْتنَی  ُضْرَْالا َو 

یقرواپ

هیآ 79. هدئام ،  . 1

هیآ 110. نارمع ، لآ   . 2

.هیآ لیذ  هنومن ، ریسفت  هب  دوش  عوجر   . 3

هحفص 237

دوش یم  لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگ و  یم  نما  اه  هار  ود ، نیا  هلیـسو  هب  دنوش و  یم  اپ  رب  اه  نآ  اب  ضیارف  هّیقب  هک  تسا  یهلا 
هار هبور  اهراک  همه  نآ  وترپ  رد  دوش و  یم  هتفرگ  ماـقتنا  نانمـشد  زا  داـبآ و  نیمز  نآ  هیاـس  رد  ددرگ و  یم  نیمأـت  دارفا  قوقح  و 

(1 «.) ددرگ یم 

: دندومرف ینارون  ینایب  رد  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

هماـقا رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیاـپ  رب  تعیرـش  ماوق  ِدوُدُْـحلا ; ِهَماـقإ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  ُیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ُْرمَْـالا  ِهَعیرَّشلا  ُماِوق  »
(2 «.) تسا راوتسا  یهلا  دودح 

هب داسف  ربارب  رد  یناگمه  ّتیلوئسم  ینعی  هضیرف ، ود  نیا  يا  هعماج  رد  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ینعم  رپ  تایاور  نیا  زا 
یهابت داسف و  هب  هعماـج  روما  .دور و  یم  نیب  زا  نید  لـصا  هتفر  هتفر  هتـسکش و  مه  رد  تعیرـش  ياـه  هیاـپ  دوش ، هدرپس  یـشومارف 

.دوش یم  هدیشک 

نیـشناج نیمز و  رد  ادخ  هدنیامن  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدـننک  ءایحا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  نیا 
ِفوُْرعَْملِاب َو َرَمَا  ْنَم   ) .دننک یم  یفّرعم  باتک  ربمایپ و 
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(3 (.) ِِهباتِک ُهَفِیلَخ  ِهللا َو  ِلوُسَر  ُهَفِیلَخ  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهللا  ُهَفِیلَخ  َوُهَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَن 

: دیامرف یم  ضیارف  ریاس  اب  نآ  هسیاقم  رد  هضیرف  ود  نیا  ّمهم  رایسب  هاگیاج  نییبت  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

ياهراک مامت  ٍّیُِّجل ; رَْحب  ِیف  هَثْفَنَک  َّالِإ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ِْرمَْـالا  َدـْنِع  ِهللا  ِلـِیبَس  ِیف  ُداـهِْجلا  اـهُّلُک َو  ِِّرْبلا  ُلاـمْعَأ  اـم  «َو 
رد ادخ ، هار  رد  داهج  یّتح  کین ،

یقرواپ

ص 38. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  هب  دوش  هعجارم  ح 6 . ص 315 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1

تمکح 6817. مکحلا ، ررغ   . 2

ص 37. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  .هدئام  هروس  هیآ 79  ریسفت  لیذ  نایبلا ، عمجم   . 3

هحفص 238

(1 «.) روانهپ يایرد  کی  ربارب  رد  تسا  ناهد  بآ  نوچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب 

.تسا رادروخرب  يریظن  یب  شزرا  ّتیّمها و  زا  مالسا  رد  عوضوم  نیا  هزادنا  هچ  ات  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 

: دیامرف یم  هدرک ، هراشا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناگ  هس  لحارم  هب  يرگید  نخس  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

َوُه َو  َرُِجا ، ْدَقَف  ِِهناِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  َئَِرب ، َِملَـس َو  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأَف  ِْهَیِلا  یعْدـُی  ًارَْکنُم  ِِهب َو  ُلَمُْعی  ًاناوْدُـع  يأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا ، اَهُّیَأ  »
َلِیبَـس َباـصَا  يِذَّلا  َِکلذَـف  یْلفُّسلا ، َیِه  َنیِِملاّـظلا  ُهَِملَک  َو  اـْیلُْعلا ، َیِه  ِهّللا  ُهَِملَک  َنوُکَِتل  ِْفیَّسلاـِب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  ِِهبِحاـص ، ْنِم  ُلَْـضفَا 

راـک يوس  هب  ار  مدرم  دریگ و  یم  تروص  یمتـس  دـنیبب  سک  ره  ناـنمؤم ! يا  ُنیِقَْیلا ; ِِهْبلَق  ِیف  َرَّوـَن  َو  ِقـیرَّطلا ، یَلَع  َماـق  َو  يدُْـهلا ،
طرش هب   ) تسین يو  رب  یهانگ  هدنام و  ملاس  دنک  راکنا  ار  نآ  شلد  رد  اهنت  رگا  دننک ، یم  توعد  یتشز 
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نآ تسا و  رترب  یلّوا  زا  شماقم  هدش و  وا  بیصن  یهلا  شاداپ  دنک ، راکنا  شنابز  اب  ار  نآ  هک  یسک  و  دناوتن ) نآ  زا  رتشیب  هک  نآ 
رب هتفای و  تیاده  تسار  هار  هب  هک  تسا  یسک  وا  دزیخرب ، هزرابم  هب  ریشمش  اب  ناملاظ  ینوگنرـس  ادخ و  مان  يالتعا  يارب  هک  سک 

(2 !«.) تسا هدیبات  شلد  رد  نیقی  رون  هداهن و  ماگ  یقیقح  هداج 

رب هوالع  ترضح  نآ  .تسناد  نادیم  نیا  نامرهق  دیاب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یتسار  هب 

یقرواپ

تمکح 374. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 1

تمکح 373. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 239

یتعاجش اب  و  داد ، ماجنا  ار  نآ  یلمع  هلحرم  نیرتالاب  دناسر و  دوخ  جوا  ياهتنم  هب  زین  ار  نآ  هب  لمع  ینابز ، یبلق و  فورعم  هب  رما 
: درک مالعا  ناگمه  هب  ریذپان  فصو 

رد امش  زا  سک  ره  مدرم ! يا  اَّنَع ;  ْفِرَْصنَْیلَف  َّالِإ  انَعَم َو  ْمُقَْیلَف  ِهَّنِـسَْالا ، ِنْعَط  َو  ِْفیَّسلا ، ِّدَح  یلَع  ُربِصَی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُساّنلا ! اَهُّیَأ  »
(1 !!«.) دوش ادج  ام  زا  ّالا  دنامب و  ام  اب  تسا ، ابیکش  اه  هزین  مخز  ریشمش و  يزیت  ربارب 

تـسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  زا  هلحرم  نیرت  تلیـضفرپ  نیرت و  یلاع  دوخ ) ياج  رد   ) ریـشمش اب  مایق  تایاور  قباطم 
.درک مادقا  نآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک 

: دومرف یلمع ،) ینابز و  یبلق ،  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناگ  هس  لحارم  نایب  زا  سپ  نانمؤمریما 

هتفگ يرگمتـس  ياوشیپ  ربارب  رد  هک  تسا  یّقح  هب  نخـس  رت  مهم  همه  زا  اّما  ِرئاج ;  مامِإ  َدـْنِع  لْدَـع  ُهَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَا  «َو 
(2 «.) دوش

تخادرپ هّیما  ینب  تایانج  ياشفا  هب  شنانخس  اب  اهنت  هن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما   » ار شیوخ  تکرح  نیا  درک و  یگداتـسیا  ناج  ياپ  ات  تساخرب و  هزرابم  هب  ناـنآ  ّدـض  رب  ریـشمش  اـب  هک 
یکی تحارص ، اب  و  درک ، دای  گرزب  هضیرف  نیا  زا  رّرکم  روط  هب  شیوخ ، نانخـس  نایب و  رد  دیمان و  هعماج » روما  حالـصا  رکنم و 

.درمش مهم  رما  نیمه  يایحا  ار  شتکرح  ياه  هزیگنا  زا 

مود تمسق 

.میراپس یم  ناج  شوگ  دروم  نیا  رد  شنارای ، ترضح و  نآ  نانخس  زا  شخب  نیرتمهم  هب  نونکا 

نیرجاهم و زا  يدایز  عمج  نایم  رد  هیواعم ، تکاله  زا  لبق  لاس  ود  ترضح  نآ   1

یقرواپ

ص 406. هّدوملا ، عیبانی   . 1

دوش عوجر  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناگ  هس  لـحارم  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تمکح 374 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن   . 2
.دعب هب  ص 374  ج 21 ، مالکلارهاوج ، هب :

هحفص 240

لهـس هحماسم و  ببـس  هب  ار  زور  نآ  یمالـسا  هعماج  ناسانـشرس  مهم ، رایـسب  هباطخ  کی  ّیط  اـنم ،»  » سّدـقم نیمزرـس  رد  راـصنا 
زا ارچ  دومرف : داد و  رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  هعماج ، روما  حالصا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  تبـسن  يراگنا 

: دومرف هک  اجنآ  دیریگ ؟ یمن  دنپ  تسا  هدومرف  دوهی  ياملع  هب  تبسن  دنوادخ  هک  یشهوکن 

ندروخ دولآ و  هانگ  نانخـس  زا  ار  مدرم  دوهی ، ياـملع  ارچ  َتْحُّسلا ; ) ْمِِهلْکَأَو  َْمثِْـالا  ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَـبْحَْالاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْـهنَی  َـالَْول  )
(. دندرک یمن  يریگولج  هعماج  یهابت  داسف و  زا  ( ) 1) .دندرک یمن  یهن  مارح 

: دومرف نینچ  همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ 

دنوادـخ َِکلذ ; ْنَع  ْمُهَنْوَْهنَی  الَف  َداسَْفلا ، َرَْکنُْملا َو  ُمِهِرُهْظَا  َْنَیب  َنیِذَّلا  ِهَمَلَّظلا  َنِم  َنْوَرَی  اُوناک  ْمُهِّنَِال  ْمِْهیَلَع ، َِکلذ  ُهللا  َباع  اـمَّنِإ  «َو 
اهنآ رب  تهج  نیا  زا  اهنت 
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دـنداد و) یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  چـیه   ) یلو دـندوب  ناراکمتـس  داسف  يراکتـشز و  دـهاش  دوخ  مشچ  اب  اهنآ  هک  دریگ  یم  بیع 
«. دندرک یمن  یهن  ار  نانآ 

: دومرف هضیرف  ود  نیا  تمظع  ّتیّمها و  دروم  رد  سپس 

دوش و ماجنا  یتسرد  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هاگره  اُهبِعَص ; اُهنِّیَه َو  اهُّلُک  ُِضئارَْفلا  ِتَماقَتْـسِإ  ْتَمِیُقا ، ْتَیُِّدا َو  اِذا  »
(2 «.) دش دهاوخ  ماجنا  راوشد  ناسآ و  زا  ّمعا  رگید  ضیارف  ددرگ ، هماقا 

ات دوب  یتصرف  رظتنم  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  ریثک ، عمج  نآ  رد  راب و  ناقفخ  طیارش  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما ّمهم  رایسب  هباطخ  نیا 
لمع هماج  العا  ّدح  رد  ار  یهلا  هضیرف  نیا 

یقرواپ

هیآ 63. هدئام ،  . 1

ح 37. ص 79 ، ج 97 ، راونالاراحب ، ص 168-170 و  لوقعلا ، فحت   . 2

هحفص 241

.دناشوپب

: دسیون یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  هک  هنوگ  نامه 

(1 «.) مشاب رّصقم  یهلا  هاگشیپ  رد  مسرت  یم  منک ، یمن  دربن  وت  اب  نالا  هک  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  هیواعم ! يا  »

.مزیتسب وت  اب  ات  متسه  یبسانم  تصرف  لابند  نم  ینعی 

هب مالـسلا ) هیلع  ) ماما دش ، هدناوخارف  دیزی  اب  تعیب  هب  هنیدـم  یلاو  يوس  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  ینامز  هیواعم ، تکاله  زا  دـعب   2
شیاـین نآ  رد  تخادرپ و  زاـین  زار و  هب  هتفر  يوـبن  فیرـش  هـضور  يوـس  هـب  هاگنابـش  درمـش و  دودرم  ار  نآ  تفـشآ و  رب  تّدـش 

: تشاد هضرع  نینچ  یهلا  هاگرد  هب  هناصلاخ 

ُّبُِحا یِّنِإ  َّمُهّللَا  َتِْملَع ، ْدَـق  اـم  ِْرمَْـالا  َنِم  ِینَرَـضَح  ْدَـق  َکِِّیبَن َو  ِْتِنب  ُْنبا  اـَنَأ  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم َکِِّیبـَن  ُْربَـق  اذـه  َّمُهّللَا  »
رتخد دنزرف  مه  نم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم وت  ربمایپ  ربق  نیا  ادنوادخ ! ...َرِْکنُْملا ;  ُرِْکنُا  َفوُْرعَْملا َو 
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(2 !«.) مرازیب رکنم  زا  هتشاد و  تسود  ار  فورعم  نم  ادنوادخ ! یهاگآ ، وت  هدمآ  شیپ  نم  يارب  هچنآ  زا  متسه ، وا 

ّدج كاـپ  دــقرم  راــنک  رد  مـه  نآ  هاــتوک ، هـلمج  نـیا  رد  ار  شیوـخ  ماــیق  یلــصا  ياــه  هزیگنا  مالــسلا ) هـیلع  ) ماــما عـقاو  رد 
.درپس خیرات  هنیس  هب  ار  نآ  تشاد و  نایب  اه  ناکم  نیرت  سّدقم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) شراوگرزب

ّتیـصو رد  هک  تسناد  يا  هلمج  ار  شمایق  یلـصا  هزیگنا  نییبت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ریبعت  نیرتاسر  نیرت و  حیرـص  ناوتب  دـیاش   3
.تسا هدمآ  هّیفنح  دّمحم  شردارب  هب  ترضح  نآ  همان 

یقرواپ

همان هب  خساپ  رد  ترضح  نآ  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  لاح  حرش  رد  ص 137 ) ج 7 ،  ) قشمد خیرات  رصتخم  رد   . 1
«. َكِداهِج ِكْرَت  ِیف  ًارْذُع  ِهللا  َْدنِع  ِیل  َّنَأ  ُّنُظَا  ام  َو  : »... تشون هیواعم 

ِكرَت ِیف  ِهِّلل  ٌِفئاَخل  یِّنِإ  ِهللا  ُْمیاَو  ًافالِخ ، َْکیَلَع  ًابْرَح َو َال  ََکل  ُدیُِرا  ام  : » تسا هدمآ  ح 164 ) ص 89 ، ج 2 ،  ) یسربط جاجتحا  رد 
ص 212. ج 44 ، راونالاراحب ، هب :  دینک  عوجر  نینچمه  ...َِکلذ »

ص 328. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 186 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 27 ;  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 242

: تشون نینچ  تسناد ، رود  دوخ  مایق  زا  ار  ماقم  بسک  سوه و  يوه و  نوچ  ییاه  هزیگنا  هک  نآ  زا  سپ  ترضح  نآ 

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأ  يِّدَج َو  ِهَریِِسب  َریِسَا  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیُِرا  يِّدَج ، ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  «َو 
مّدج شور  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  متساخ ، اپب  مّدج  تّما  رد  حالصا  هزیگنا  هب  اهنت  نم  ِبلاط ;
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(1 !«.) میامن راتفر  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  مردپ  و 

شدـصق هک  دـنک  یم  نایب  ار  شیوخ  یهلا  تکرح  فدـه  هار ، زاغآ  نامه  رد  ایوگ  هاـتوک و  تاراـبع  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
یهن فورعم و  هب  رما  يایحا  یمالسا و  هعماج  حالـصا  طقف  شفده  هکلب  تسین ، ایند  ماقم  لام و  ندروآ  گنچ  هب  ییاشگروشک و 

.تسا رکنم  زا 

هب دش و  ریگتسد  هلیح  رکم و  اب  دایز  نبا  ياهورین  طّسوت  هفوک  رد  ترضح  نآ  ریفس  مالسلا ) هیلع  ) لیقع نب  ملسم  هک  نآ  زا  دعب   4
: تفگ خساپ  رد  ترضح  نآ  تخاس ، يزیگنا  هنتف  هب  مهّتم  ار  ملسم  وا ، تشگ و  دراو  وا  سلجم 

نیا يارب  نم  ِرَْکنُْملا ; ِنَع  ْمُهاْهنَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، ْمُهَُرمْأَِـنل  ْمُهاـْنیَتَأَف  ...َفوُْرعَْملا  ُُمْتنَفَد  َو  َرَْکنُْملا ، ُُمتْرَهْظَأ  ْمُکَّنِکل  َو  ُْتیَتآ ، اذـِهل  اـم  »
ام سپ  ...دیا  هدرک  نفد  ار  اه  یبوخ  فورعم و  رهاظ و  ار  اه  یتشز  تارکنم و  امـش  هکلب  مدماین ، هفوک  هب  ییوگ  یم  وت  هک  اهزیچ 

(2 «.) میزاس رود  تارکنم  زا  مینک و  توعد  فورعم  هب  ار  مدرم  ات  میتساوخ  اپ  هب 

اب ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دـش و  راکـشآ  ناـیفوک  ییاـفویب  تشگ و  ور  هب  ور  ّرح »  » ِهاپـس اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  یماـگنه   5
: دومرف نینچ  ینانخس  ّیط  تساوخرب و  شیوخ  باحصا  نایم  رد  دید  هجاوم  تداهش 

یقرواپ

ص 329. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 33 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

ص 82. يرذالب ، فارشالا  باسنا  هب :  دوش  هعجارم  ص 71 . فوهل ، ص 101 ;  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 243

هب دینیب  یمن  ایآ  ًاّقُِحم ; ِهللا  ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهانَُتی  َلِطاْبلا ال  َّنَأ  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  َّقََحْلا ال  َّنَأ  َنْوَرَت  الَأ  »
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تاـقالم هتفیـش  دـنک و ) ماـیق   ) تـسا مزـال  نمؤـم  رب  یطیارـش  نـینچ  رد  ددرگ ، یمن  يریگوـلج  لـطاب  زا  دوـش و  یمن  لـمع  قـح 
(1 «.) دشاب تداهش ) و   ) راگدرورپ

نایک رطخ ، هک  يا  هلحرم  رد  ینعی  تشذگ  دـیاب  ناج  زا  یطیارـش  نینچ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نخـس  نیا  زا 
.ددرگ رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عنام  دناوت  یمن  یناج  یلام و  ياهررض  دوجو  دنک ، یم  دیدهت  ار  بهذم  نید و 

: تشون هفوک  ناگرزب  هب  يا  همان  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما دش ، ماما  تکرح  عنام  ّرح  هک  هاگنآ  ناخّروم  لقن  قبط   6

، ِهللا ِدـْهَِعل  ًاثِکان  ِهللا ، ِمُرُِحل  ّالِحَتْـسُم  ًاِرئاـج  ًاناْطلُـس  يأَر  ْنَم  ِِهتاـیَح : ِیف  َلاـق  ْدَـق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـقَف  »... 
 ; ُهَلَخْدَـم ُهَلِخْدـُی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاقیِقَح  َناک  لْوَق ، لْعِِفب َو ال  ْرِّیَُغی  َْمل  َُّمث  ِناوْدـُْعلا ، ِْمثِْالِاب َو  ِهللا  ِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا ، ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاـِفلاُخم 

لالح ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : شتایح  نامز  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  دیناد  یم  امش 
هب وا  اب  یلو  دنک  یم  راتفر  متس  ملظ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دزرویم و  تفلاخم  ربمایپ  ّتنـس  اب  هتـسکش ، ار  ادخ  نامیپ  هدرمش و 

(2 «.) دنک دراو  مّنهج )  ) رگمتس ناطلس  نآ  هاگیاج  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازس  دزیخنرب ، يراتفگ  یلمع و  هزرابم 

ار شیوخ  مزج  مزع  هفوک ، ناگرزب  ًاصوصخ  مدرم ، ياهرشق  همه  فیاظو  ندرک  دزشوگ  نمـض  نانخـس  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ناگماکدوخ و اب  لماک  هزرابم  روما و  حالصا  يارب 

یقرواپ

ص 237. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 305 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 381 ;  ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

2
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ص 381. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 234 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 143 ; ج 5 ، مثعا ، نباحوتف  . 

هحفص 244

رد ار  شیوخ  یمارگ  ناج  تسا  هدامآ  دنک و  یمن  مه  اهنآ  تیامح  هب  طورشم  ار  هزرابم  نیا  و  دراد ، یم  مالعا  هّیما  ینب  نارگمتس 
: مییوگ یم  و  هداتسیا ، ترضح  نآ  دقرم  ربارب  رد  زورما  ام  اذل  دنک و  ادف  زین  هار  نیا 

اپب ار  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  ِرَْکنُْملا ;  ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َتْرَمأ  َهاـکَّزلا َو  َْتیَتَا  َهـالَّصلا َو  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  »
(1 «.) يدروآ اجب  ار  رکنم  زا  یهن  هدرک و  فورعم  هب  رما  يدرک و  ادا  ار  تاکز  یتشاد و 

هک تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  رواد  یـضاق و  روضح  رد  اضق و  همکحم  رد  یهاوگ  یهاوگ ، نیا  هک  تسا  نآ  هّجوت  لـباق  هتکن 
.دوب یمالسا  هعماج  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تضهن  وت ، تضهن  هک  مراد  ناعذا  تقیقح  نیا  هب  نم 

.ثراو ترایز   . 1

هحفص 245

نارگمتس اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  لیکشت  -3

نارگمتس اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  لیکشت 

کـش نودب  هک  ارچ  دندمآرب ; تموکح  لیکـشت  ددصرد  شیوخ ، سّدقم  فادها  دربشیپ  يارب  خیرات  لوط  رد  یهلا  يایلوا  ایبنا و 
یعاـمتجا تلادـع  طـسب  هار  رد  داد و  قوس  یناـسنا  يونعم و  ياـه  شزرا  يوس  هب  ار  مدرم  ناوـت  یم  رتـهب  تموـکح ، لیکـشت  اـب 

.دومن کمک  يرگدادیب  كرش و  ملظ و  عفد  لدع و  يرارقرب  هب  درک و  ارجا  دنم  هطباض  تروص  هب  ار  یهلا  نیمارف  دیشوک و 

قّقحت بولطم  روط  هب  لقا  ای ال  درک و  ارجا  ار  اهنآ  ناوت  یمن  تموکح  لیکـشت  نودـب  هک  تسا  یهلا  ماـکحا  زا  يرایـسب  نینچمه 
.دبای یمن 

اجنآ ات  نیشیپ  ناربمایپ  ور ، نیا  زا 
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نیتـسخن رد  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا گرزب  ربماـیپ  دـندوب و  ینید  تموکح  لیکـشت  ددـصرد  داد ، یم  هزاـجا  طیارـش  هک 
.تفرگ هدهع  هب  ار  تموکح  نیا  يربهر  ًاصخش  دوخ  درک و  هنیدم  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  هب  مادقا  تصرف ،

دوخ و ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مخ ، ریدـغ  دـیع  زور  رد  یهلا  نامرف  هب  ناحلاص  ّتیمکاح  ّطخ  همادا  يارب  ترـضح  نآ 
رد هلمج  زا  تسا ، هدـش  دای  تمظع  هب  يربهر ، تیالو و  زا  ام ، تاـیاور  رد  ور ، نیا  زا  .درک  بوصنم  شیوخ  زا  سپ  مدرم  تماـما 

: میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  فورعم  تیاور 

ِمْوَّصلا َو ِّجَحلا َو  ِهاکَّزلا َو  ِهالَّصلا َو  یَلَع  َءایْشَأ : ِهَسْمَخ  یَلَع  ُمالْسِْالا  َِیُنب  »

هحفص 246

«. تیالو هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، رب  تسا : هدش  هداهن  ناینب  یساسا  لصا  جنپ  رب  مالسا  ِهَیالِْولا ;

: دیامرف یم  تسا ، رترب  کی  مادک  لصا  جنپ  نیا  زا  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هاگنآ 

تموکح لیکـشت  و   ) تیالو هک  ارچ  تسا ; رترب  زیچ  همه  زا  تیالو  َّنِْهیَلَع ; ُلِیلَّدـلا  َوُه  ِیلاْولا  َو  َّنُهُحاتْفِم ، اهَّنَِال  ُلَْـضفَأ ، ُهَیـالِْولَأ  »
(1 «.) دشاب یم  مهم  رما  راهچ  نآ  هب  تبسن  مدرم  يامنهار  ماما )  ) یلاو تسا و  هّیقب  دیلک  یمالسا )

قالخا لوصا ، درک و  کمک  یهلا  ماکحا  يارجا  هب  ناوت  یم  یبوخ  هب  حلاص  نامکاح  شریذپ  ینید و  تموکح  لیکـشت  اب  يرآ ;
.دیشخب ینیع  قّقحت  ار  تعیرش  ماکحا  و 

ناـنمؤمریما تفرگن و  رارق  شیوـخ  یلـصا  هاـگیاج  رد  یمالـسا  تّما  يربـهر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  سپ  هنافّـسأتم 
شیوخ ّتیمکاح  ّقح  رب  داد ، یم  تسد  یتصرف  هک  نامز  ره  ترضح  نآ  یلو  دنتـشاد ; هگن  رود  تفالخ  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

هب همه  زا  رتراوازس  ار  دوخ  و  درشف ، یم  ياپ 
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.درمشیم یمالسا  تفالخ 

يایحا لدع و  طسق و  هماقا  ریـسم  رد  دیـسر و  يرهاظ  تفالخ  هب  یمومع  تعیب  کی  رد  يرجه  لاس 35  رد  ترضح  نآ  ماجنارس 
رد تفالخ و  نارود  هدننکـش  تخـس و  ثداوح  هتـشذگ و  نارود  زا  هدـنام  ياج  رب  ياه  مخز  یلو  درک ، شالت  ینید  ياه  شزرا 

.دباین تسد  شیوخ  يالاو  فادها  مامت  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  دش  ببس  مالسلا ،) هیلع  ) الوم تداهش  تیاهن 

ياه شالت  و  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هاتوک  تفالخ  رصع  رد  هچ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  رـصع  رد  هچ  هیواعم  ياه  هئطوت 
زا ار  تفالخ  يایسآ  گنس  رگید  راب  رگید ، هورگ  یگدزایند  مدرم و  زا  یعمج  یهاگآان  و  يولع » ّطخ  فیعضت   » يارب قافن  ههبج 

! دنتفرگ رارق  تردق  هکیرا  رب  نیتسار ، مالسا  ّتیمکاح  هدروخ  مسق  نانمشد  راب  نیا  تخاس و  جراخ  شروحم 

یقرواپ

(. دراد دوجو  باب  نیمه  رد  يدّدعتم  تایاور  نومضم ، نیا  هب   ) مالسالا مئاعد  باب  ص 18 ، ج 2 ، یفاک ،  . 1

هحفص 247

ياه شزرا  يایحا  يارب  دوب ، یمالـسا  تّما  يونعم  ربهر  يولع و  يوبن و  ّتیمکاح  ثراو  هتـسیاش و  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
نکمم رگا  هک  دصق  نیا  هب  تساخ ، اپ  هب  یمالسا  تموکح  لیکـشت  فده  هب  نارگمتـس  اب  هزرابم  لدع و  طسق و  طسب  یمالـسا و 

نک هشیر  هب  دزاـس و  راکـشآ  ار  هّیما  ینب  یعقاو  هرهچ  شناراـی ، شیوخ و  تداهـش  اـب  هنرگ  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  اـب  دوش 
.دنک يرای  ار  یمالسا  مولظم  تّما  مالسا و  دزادرپب و  ناشقافن  رفک و  ملظ و  تخرد  نتخاس 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  شیوخ  يوپاکت  شالت و  زا  فده  تحارص  اب  يا  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

ًاُسفانَت اَّنِم  َناَک  اَم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  »

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنِم َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَی  َو  َكِدِالب ، ِیف  َحالْصِْالا  َرِهُْظن  َو  َِکنیِد ، ْنِم  َِملاعَْملا  َيَرَِنل  ْنِکل  َو  ِماطُْحلا ، ِلوُُضف  ْنِم  ًاسامِتْلا  َو ال  ناْطلُـس ، ِیف 
( مدرم جیسب  يارب  شالت  قیرط  رد   ) ام زا  هچنآ  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ ! َکِماکْحَأ ;  َِکتَّنُس َو  َکِِضئاَرَِفب َو  ُلَمُْعی  َو  َكِدابِع ،

ياه هناشن  هک  تسا  نآ  ام  فده  هکلب  دوبن ، لام  تورث و  ندروآ  گنچ  هب  ای  يرادمامز و  رما  رد  تباقر  رطاخ  هب  تفرگ ، تروص 
اه و ّتنس  ضیارف و  دنشاب و  هدوسآ  تمولظم  ناگدنب  ات  مینک  الم  رب  دالب  همه  رد  ار  یتسرد  حالصا و  میزاس و  راکشآ  ار  وت  نید 

(1 «.) دریگ رارق  لمع  دروم  تماکحا 

يارب ادهـشلا  دّیـس  ترـضح  دننک  یم  لایخ  هک  ییاهنآ  دیوگ ...« : یم  بلطم  نیمه  نییبت  رد  ینخـس  رد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما 
لثم تسد  تموکح  دـیاب  هک  نیا  يارب  دـندمآ ، تموکح  يارب  اهنیا  هحفـصهکلب  تسین  حیحـص  نخـس  نیا  ریخ  هدـماین ، تموکح 

ادهشلا دّیس 

یقرواپ

ص 79. ج 97 ، راونالاراحب ، ص 170 و  لوقعلا ، فحت   . 1

هحفص 248

یم دیهش  هار  نیا  رد  ماجنارـس  تسناد  یم  ( مالـسلا هیلع  ) ماما دنچ  ره  ( 1 «.) دشاب دنتسه ، ادهشلا  دّیـس  هعیـش  هک  یناسک  لثم  دشاب ،
.دوش

همه ملاع ، يایبنا  همه  یگدنز  مالـسلا ،) هیلع  ) نامزلا بحاص  ترـضح  یگدنز  ادهـشلا ، دّیـس  یگدنز  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد 
(2 «.) دننک تسرد  لدع  تموکح  روج ، لباقم  رد  هک  تسا  هدوب  انعم  نیا  همه  الاح  ات  مدآ  زا  لّوا ، زا  ایبنا 

نآ هریس  نانخس و  غارس  هب  نارگمتس ) اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  لیکشت  يارب  مایق   ) بلطم نیا  تابثا  يارب  نونکا  همّدقم  نیا  اب 
.میور یم  ترضح 

هتشذگ هب  یهاگن 

یناوجون زا  ترضح  نآ  هک  میبای  یم  رد  یبوخ  هب  مینک  هاگن  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا هللادبعابا  یگدنز  هب  رگا 
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.تسناد یم  یمالسا  تفالخ  هتسیاش  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  طقف 

هب نم  تفگ : شیوخ  هبطخ  رد  دـناوخ و  یم  هبطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ربـنم  رب  رمع  يزور  : » میناوـخ یم  خـیرات  رد 
! مرتراوازس ناشدوخ  زا  نانمؤم 

: دز دایرف  رمع  هب  باطخ  دوب  هتسشن  دجسم  هشوگ  رد  هک  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

اهاعّدا هنوگ  نیا  يا و  هتفرگ  رارق  نآ  زارف  رب  هک   ) تسین وت  ردپ  ربنم  نیا  ایب ! نییاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  مردـپ  ربنم  زا 
!(. ینک یم 

هداد دای  وت  هب  ار  اهنیا  یسک  هچ  وگب  یلو  نم ، ردپ  هن  تسوت ، ردپ  ربنم  نیا  هک  مراد  لوبق  دنگوس  مناج  هب  نیـسح ! يا  تفگ : رمع 
!؟ بلاط یبا  نب  یلع  تردپ  تسا ؟

مهاوخ وا  هدش  تیاده  نم  تسا و  هدننک  تیاده  وا  دنگوس  مناج  هب  مشاب  مردپ  نامرف  عیطم  نم  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نامز  زا  مدرم  ندرگ  رب  یتعیب  وا  .دوب 

یقرواپ

ص 3. ج 21 ، ماما ، هفیحص   . 1

ص 4. كردم ، نامه   . 2

هحفص 249

بلق اب  ار  نآ  مدرم  .دـنک  یمن  راکنا  ار  بلطم  نیا  ادـخ ، باـتک  رکنم  زج  درک و  لزاـن  دـنوادخ  هیحاـن  زا  لـیئربج  ار  نآ  هک  دراد 
!... تیب لها  ام  قوقح  نارکنم  رب  ياو  دندرک ;  راکنا  ار  نآ  نابز  اب  یلو  تسا ) مردپ  اب  قح  دنتسناد  و   ) دنتخانش شیوخ 

ریما ار  ام  مدرم  هک ) ارچ  مریـصقت  یب  نم  یلو  ! ) داب وا  رب  ادـخ  تنعل  دـنک ، راـکنا  ار  تردـپ  ّقح  سک  ره  نیـسح ! يا  تفگ : رمع 
! میدرک یم  تعاطا  ام  دندرک ، یم  ریما  ار  تردپ  رگا  میتفریذپ و  زین  ام  دنتخاس و 

مدرم مادک  باّطخ ! رسپ  يا  داد : خساپ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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زا یلیلد  تّجح و  نودـب  زین  يو  .یهد  رارق  ریما  مدرم ) و   ) دوـخ رب  ار  رکبوـبا  وـت  هـک  نآ  زا  شیپ  دـنتخاس ، ریما  شیوـخ  رب  ار  وـت 
نامه رفن ، ود  امـش  تیاضر  ایآ  .تخاس  ریما  مدرم  رب  ار  وت  مالـسلا ) مهیلع  ) دّمحم لآ  تیاضر  نودب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

...!؟ تسا ربمایپ  ادخ و )  ) تیاضر

( مالـسلا هیلع  ) نیـسح زا  تفر و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  یعمج  هارمه  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  نیگمـشخ  تشادـن ، یخـساپ  هک  رمع 
(1 «.) ...درک تیاکش 

( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  شردارب  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما شراوگرزب  ردـپ  تفالخ  نارود  مامت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
.درک یم  هزرابم  یمالسا  تموکح  نانمشد  اب  تشاد و  روضح  ناراوگرزب  نآ  رانک  رد  یمالسا  تموکح  تیوقت  يارب 

هیواعم ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نخس 

يارب تعیب  یفّرعم و  يارب  یعامتجا  زین  هنیدم  رد  درک ; رفس  اهرهـش  هب  دمآرب و  دیزی  تهج  تعیب  نتفرگ  يارب  هیواعم  هک  یماگنه 
: تفگ داد و  لیکشت  دیزی 

!! متفرگ یم  تعیب  وا  يارب  متشاد ، غارس  ار  دیزی  زا  رتهب  یسک  نیملسم  نایم  رد  نم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 

یقرواپ

ص 78-77. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   . 1

هحفص 250

: دومرف تساخرب و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

اه و یگتـسیاش  ردام و  ردپ ، تهج  زا  دیزی  زا  هک  ار  یـسک  وت  دنگوس ! ادخ  هب  ًاسْفَن ; ًاّمُأ َو  ًابَأ َو  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َتْکَرَت  ْدََـقل  ِهللاَو  »
!«. یتشاذگ رانک  تسا ، رتهب  یناسنا  تافص  يدرف و  ياه  شزرا 

؟ ییوگ یم  ار  تدوخ  ایوگ  تفگ : هیواعم 

! يرآ دومرف :

(1) .دش شوماخ  هیواعم 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما يرگید  تیاور  قباطم 

وا زا  نم  دنگوس ! ادـخ  هب  ُْهنِم ;  ٌْریَخ  اَنَأ  ِهِّمُأ َو  ْنِّم  ٌْریَخ  یِّمُأ  َو  ِهِّدَـج ، ْنِّم  ٌْریَخ  يِّدَـج  َو  ِهِیبَأ ، ْنِم  ٌْریَخ  ِیبَأ  َّنِإَف  ُْهنِم ، اَِهب  ُّقَحَأ  ِهللاَو  اَنأ  »
; مرتراوازس تفالخ  هب  دیزی ) )
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(2 !«.) مرتهب وا  زا  زین  مدوخ  تسا و  رتهب  شردام  زا  مردام  شّدج و  زا  مّدج  شردپ و  زا  مردپ  هک  ارچ 

یم تفـالخ  هتـسیاش  ار  دوخ  طـقف  ناـمز  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  حیرـص ، تاـملک  نیا  زا 
.دریگ تسد  هب  ار  نیملسم  روما  مامز  دیاب  يونعم  یگداوناخ و  تمظع  نآ  اب  وا  دننامه  یصخش  دوب  دقتعم  تسناد و 

دیزی نامز  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شالت 

نامز زا  شیب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نارگمتـس و  اـب  هزراـبم  يارب  طیارـش  دـیزی ، ندیـسر  تفـالخ  هب  هیواـعم و  گرم  زا  سپ 
نیا رد  ترضح  نآ  دوب و  هدش  مهارف  هتشذگ 

یقرواپ

ص 211. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 1

ص 265. مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم   . 2

هحفص 251

: تفرگ شیپ  رد  ار  یتامادقا  ریسم 

( تفالخ يارب  وا  یگتسیاش  مدع  مالعا  و   ) دیزی اب  تعیب  كرت  فلا )

نیرت هتـسیاش  قح  هب  ار  دوخ  تسناد و  یمن  عیفر  هاگیاج  نیا  هتـسیاش  زگره  ار  دـیزی  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
.تخانشن ّتیمسر  هب  ار  وا  تموکح  درکن و  تعیب  دیزی  اب  دید ، یم  تفالخ  رما  يارب  درف 

رد مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـش ، راضحا  هنیدـم  یلاو  طّسوت  ترـضح  نآ  دیـسر و  هنیدـم  هب  هیواعم  گرم  ربخ  هک  یماـگنه  ور ، نیا  زا 
زا سپ  تفالخ  رما  هک  ارچ  درک ، مهاوخن  تعیب  دـیزی  اب  هاگ  چـیه  : » دومرف درک ؟ یهاوخ  هچ  دیـسرپ  هک  ریبز  نب  هللادـبع  هب  خـساپ 

(1 (.) ِنَسَْحلا یِخَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِیل  َناک  امَّنِإ  َْرمَْالا  َّنَِال  ًاَدبَأ ، َُهل  ُِعیابُأ  یِّنِإ َال  «. ) تسا نم  هتسیاش  اهنت  مالسلا ) هیلع  ) نسح مردارب 

: دومرف زین  هنیدم  یلاو  هب  نینچمه 

ُبِراش ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدیزَی  ...ِهَِکئالَْملا َو  ُِفلَتُْخم  َو  َِهلاسِّرلا ، ُنِدْعَم  َو  ِهَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  »
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تفر و عیفر  هاگیاج  تلاسر و  ندـعم  تّوبن و  نادـناخ  زا  ام  ِِهْلثِِمل ;  ُِعیاـُبی  ـال  ِیْلثِم  َو  ِقْسِْفلاـِب ، ٌِنْلعُم  ِهَمَّرَحُمْلا ، ِسْفَّنلا  ُلـِتاق  ِرْمَْخلا ،
قسف و بکترم  اراکشآ  هک  تسا  یـسک  وا  ناهانگ ; یب  لتاق  راسگ ، یم  قساف ، تسا ، يدرم  دیزی  هک  یلاح  رد  ...میناگتـشرف  دمآ 

(2 «.) درک دهاوخن  تعیب  يو  دننامه  يدرم  اب  ، نم دننامه  یصخش  زگره  نیاربانب ، .دوش  یم  روجف 

: دومرف ّتیعطاق  اب  دیزی ، اب  تعیب  يارب  مکح » نب  ناورم   » رارصا یپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما نینچمه 

يِّدَج ُْتعِمَس  ْدََقل  َو  َدیِزَی ، َْلثِم  عاِرب  ُهَّمُْالا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذِإ  ُمالَّسلأ  ِمالْسِْالا  یَلَع  «َو 

یقرواپ

ص 182. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

ص 325. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 18 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 252

دیزی لـثم  يرادـمامز  هب  یمالـسا  تّما  هک  یماـگنه  َنایْفُـس ;  ِیبَأ  ِلآ  یلَع  ٌهَمَّرَُحم  ُهَفـالِْخلَا  ُلوُقَی : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا َلوُسَر 
!«. تسا مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ  دومرف : یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  مّدج  زا  نم  دناوخ ! ار  مالـسا  هحتاف  دیاب  دیآ ، راتفرگ 

(1)

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  مالک  هب  داهـشتسا  اب  دنک و  یم  نایب  ار  دیزی  يرادـمامز  هعجاف  قمع  هلمج ، نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما عقاو  رد 
.درامش یم  مارح  ار  نایفسوبا  نادنزرف  طّسوت  تفالخ  يّدصت  هلآو ) هیلع 

دیکأت یتمیق  ره  هب  دیزی  اب  تعیب  مدع  رب  رگید  راب  دیامرف ، یم  هّیفنح  دّمحم  شردارب  هب  باطخ  ترضح  نآ  هک  يرگید  نخـس  رد 
: دیامرف یم  دزرویم و 

يا هطقن  چیه  رد  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ردارب ! يا  َهَیِواعُم ;  َْنب  َدـیزَی  ُْتعَیاب  اَمل  يَوْأَم ، ٌأَْجلَم َو ال  اْینُّدـلا  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ِهللاَو  یِخَأ ! ای  »
دیزی اب  زگره  مشاب  هتشادن  ینما  ياج  هاگهانپ و  چیه  ایند ، زا 
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(2 «.) درک مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب 

تفالخ يارب  دوخ  یگتسیاش  هب  حیرصت  ب )

تیالو و رما  هب  تبسن  دوخ  یگتسیاش  هب  تسناد ، یمن  الاو  هاگیاج  نیا  هتسیاش  ار  دیزی  هک  نآ  رب  هوالع  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
هدـهع هب  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  ریـسم  رد  تالمج  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما عقاو  رد  .دـنک  یم  حیرـصت  یمالـسا  ّتیمکاـح 

.دنک یم  تکرح  نیملسم  تفالخ  نتفرگ 

: دومرف دناوخ ، ّرح »  » نایرکشل عمج  رد  رصع  زامن  زا  سپ  هک  يا  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

یقرواپ

ص 184. ج 1 ، راونالاراحب ، ص 99 و  فوهل ،  . 1

ص 329. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 31 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 253

; ْمَُهل َْسَیل  ام  َنیِعَّدُْـملا  ِءالُؤه  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِرُومُْالا  ِهِذـه  ِهَیالِِوب  یلْوَأ  ُنَْحن  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  ُساّنلا ! اَهُّیَأ  »
«. میرتراوازـس نیغورد  نایعّدم  نیا  زا  نیملـسم ) تماما  و   ) امـش رب  روما  نیا  تیالو  هب  ام  میادخ ، لوسر  رتخد  دنزرف  نم  مدرم ! يا 

(1)

هب دش  حرطم  دـیزی  يدـهعتیالو  هلأسم  هک  هاگنآ  هیواعم  تایح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا  يدراوم  رب  هوالع  اهنیا  همه 
(. تشذگ نیا  زا  شیپ  هک   ) دیزرو دیکأت  تفالخ  رما  رب  شیوخ  یگتسیاش 

نایفوک توعد  هب  خساپ  ج )

مایق يربهر  شریذپ  تهج  نایفوک  توعد  هب  خساپ  یمالسا ، تموکح  لیکـشت  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  شالت  ياهدومن  زا 
.تسا دیزی  عورشمان  تموکح  ّدض  رب 

نانآ توعد  یبایزرا  يارب  هفوک  هب  ار  هللا ) همحر  ) لیقع نب  ملسم  بانج  دوخ ، هدنیامن  ریفس و  مالسلا ) هیلع  ) ماما نداتـسرف  نینچمه 
.دراد یهلا  یمالسا و  تموکح  لیکشت  تهج  مالسلا ) هیلع  ) ماما مزع  زا  تیاکح  مدرم ، زا  تعیب  نتفرگ  اهورین و  جیسب  و 

نب یلع  نایعیش  نادنمقالع و  زکرم  هفوک  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
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دوخ یمالسا  تضهن  مایق و  یلصا  هاگیاپ  ار  رهش  نیا  هک  دوب  نآ  رب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  میمصت  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا 
.دهد شرتسگ  اهرهش  رگید  هب  هدرک و  يربهر  ار  بالقنا  ناکم  نآ  زا  هداد و  رارق 

( مالسلا هیلع   ) ماما رضحم  هب  هفوک  نارس  همان 

رـضحم هب  يا  همان  هفوک  ناگرزب  زا  یعمج  یعازخ » درـص  نب  نامیلـس   » لزنم رد  ییامهدرگ  کی  لابند  هب  هیواـعم و  گرم  زا  سپ 
نآ يربهر  شریذپ  يارب  هتشون و  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یقرواپ

(. توافت یکدنا  اب   ) ص 303 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 137 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 254

.دندرک یگدامآ  مالعا  یناگمه  یتضهن  ییاپرب  تهج  ترضح 

رهاظم و نب  بیبح  داّدش و  نب  هعافر  هبجن ، نب  ّبیـسم  درـص ، نب  نامیلـس  ینعی  هعیـش ، ناگرزب  زا  نتراهچ  مان  هک  ار  همان  نومـضم 
: تسا نینچ  هدمآ ، نآ  رد  نایعیش  زا  رگید  یهورگ 

هدرگ رب  تّما  تیاضر  نودب  هک  ومه  تخاس ، دوبان  ار  زوت  هنیک  راکمتـس و  نمـشد  نآ  هیواعم )  ) هک مییوگ  یم  ساپـس  ار  يادـخ  »
...داد نادیم  ناراکبان  هب  هتشک و  ار  نانآ  نابوخ  درک و  بصغ  ار  اهنآ  لاوما  دش و  راوس  نانآ 

.دروآدرگ قح  روحم  رب  ار  ام  همه  وت  دوجو  تکرب  هب  دنوادخ  هک  دیما  نادب  ایب ! ام  يوس  هب  میرادن ; ییاوشیپ  ماما و  ام ، کنیا 

ییانتعا وا  هب  و   ) میوش یمن  رـضاح  یمومع  تاعامتجا  هعمج و  زامن  رد  وا  اب  ام  تسا و  هرامالاراد  رد  هفوک ) یلاو   ) ریـشب نب  نامعن 
(1 «.) میزاس یم  شقحلم  ماش  هب  هدرک و  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  ییآ ، یم  ام  يوس  هب  هک  میوش  ربخ  اب  رگا  و  میرادن )

هفوک هب  ملسم  مازعا  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما خساپ 

هب خساپ  رد  يا  همان  ترـضح  نآ  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما يربهر  شریذپ  يارب  یگدامآ  مالعا  هفوک و  مدرم  دّدـعتم  ياه  همان  لابند  هب 
: تسا نینچ  مالسلا ) هیلع  ) ماما همان  .داتسرف  رهش  نآ  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومعرسپ  سپس  تشون ، نانآ 

َنِینِمْؤُْملا َو َنِم  َِالَْملا  َیلِإ  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  .ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  »

یقرواپ

 . ... 1
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اهَّزَْتباَف ِهَّمُْالا  ِهِذه  یَلَع  يزَْتنِا  يِذَّلا  َدِینَْعلا ، َراّبَْجلا  َكَّوُدَع  َمَصَق  يِذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلاَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  َوُه ;  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  َهللا  َْکَیلِإ  ُدِـمَْحن  ّانِإَف 
ْنَأ ُهللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف ! ٌمامِإ  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  اهَرارِـش ...، یْقبَتْـسا  َو  اهَرایِخ ، َلَتَق  َُّمث  اْهنِم ، ًیـضِر  ِْریَِغب  اْهیَلَع  َرَّمَأَت  َو  اـهَْئیَف ، اهَبَـصَغ  َو  اـهَْرمَأ ،

َکَّنَأ انَغََلب  ْدَق  َْول  َو  دیع ، َیلِإ  ُهَعَم  ُجُرَْخن  َو ال  هَعْمُج ، ِیف  ُهَعَم  ُعِمَتَْجن  انَْسل  ِهَرامِْالا ، ِرْصَق  ِیف  ریَِشب  ُْنب  ُنامْعُّنلا  ِّقَْحلا َو  یَلَع  َِکب  انَعَمْجَی 
ص 333) ج 44 ، راونالاراحب ،  ) .ِماّشلِاب ُهَقَْحَلن  یّتَح  ُهانْجَرْخَأ  اْنَیلِإ  َْتلَْبقَأ  ْدَق 

هحفص 255

ُْمتْصَصَْتقا َو يِذَّلا  َّلُک  ُتْمِهَف  ْدَق  ْمُِکلُـسُر َو  ْنِم  َّیَلَع  َمِدَق  ْنَم  َرِخآ  اناک  ْمُِکُبتُِکب َو  َّیَلَع  امِدَق  ًادیِعَـس  ًاِئناه َو  َّنِإَف  ُدَْعب : اّمَأ  .َنیِِملْـسُْملا 
َْنبا یِخَأ َو  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَـق  َو  ِّقَْحلا .» يدُْـهلا َو  یَلَع  َِکب  انَعَمْجَی  ْنَأ  ُهللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف ، ٌماـمِإ  اـْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنَأ   : » ْمُکِّلُج ََهلاـقَم  َو  ُْمتْرَکَذ ،

.ْمُِکیْأَر ْمُکِْرمَأ َو  ْمُِکلاِحب َو  ََّیلِإ  َُبتْکَی  ْنَأ  ُُهتْرَمَأ  لیِقَع َو  ِْنب  َِملْسُم  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِیتَِقث  یِّمَع َو 

، ْمُِکُبتُک ِیف  ُْتأَرَق  ْمُُکلُـسُر َو  ِِهب  َّیَلَع  ْتَمِدَق  ام  ِْلثِم  یَلَع  ْمُْکنِم ، یجِْحلا  ِلْضَْفلا َو  يِوَذ  َو  ْمُِکئَلَم ، ُْيأَر  َعَمْجَأ  ْدَق  ُهَّنَأ  ََّیلِإ : َبَتَک  ْنِاَف 
ِتاذ یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلا  َو  ِّقَْحلِاب ، ُِنئاَّدلا  َو  ِطْسِْقلِاب ، ُذِخْالا  َو  ِباتِْکلِاب ، ُلِماْعلا  َّالِإ  ُمامِْالا  اَم  يِرْمَعَلَف  .ُهللاَءاش  ْنِإ  ًاکیـشَو  ْمُْکیَلَع  ُمِْدقَأ 

«. ُمالَّسلا ِهللا َو 

همان هارمه  دیعـس  یناه و  ناناملـسم ! نانمؤم و  زا  ناـگرزب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  زا  ناـبرهم ; هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
( هدرشف روط  هب   ) ناتیاه همان  همه  ياوتحم  دندروآ  ار  ناتیاه  همان  هک  دندوب  یناسک  نیرخآ  نت  ود  نیا  دندمآ و  نم  يوس  هب  ناتیاه 

نیا
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«. دروآدرگ تیادـه  ّقح و  روحم  رب  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  ایب ! اـم  يوس  هب  میرادـن ، ییاوشیپ  ماـما و   : » هک دوب 
هک مداد  نامرف  وا  هب  متـسرف ; یم  امـش  يوس  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  منادناخ  زا  دامتعا  دروم  صخـش  ومع و  رـسپ  ردارب ، نم ، نونکا 

.دسیونب نم  يارب  ار  ناتراکفا  اه و  همانرب  میمصت و 

هب يدوز  هب  دنگنهامه ; هارمه و  هدش ، رکذ  ناتیاه  همان  رد  هک  هچنآ  اب  امـش ; نادـنمدرخ  ناگرزب و  هک  دـهد  عالّطا  نم  هب  هاگ  ره 
هللاءاش نا  .دمآ  مهاوخ  امش  يوس 

اپ رب  ار  داد  لدـع و  دـنک و  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  اهنت  اوشیپ  ماما و  دـنگوس ! مناج  هب  دومرف ): هفاضا  همان  ناـیاپ  رد  )
ار قح  نید  دراد ،

هحفص 256

(1 «.) دنک ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  هتفریذپ و 

لیکـشت يوما و  دـیلپ  تموکح  ینوگنرـس  يارب  مایق  ریـسم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  یبوخ  هب  هماـن  نیا 
رهـش نآ  هب  ار  دامتعا  دروم  هاـگآ و  يا  هدـنیامن  تسخن  عاـضوا ، یباـیزرا  يارب  ور ، نیا  زا  .تشاد  یم  رب  ماـگ  یمالـسا  تموکح 

.درادرب مدق  هار  نیا  رد  نایعیش  یگدامآ  اهورین و  جیسب  اب  دوش و  هاگآ  رما  تقیقح  زا  ات  دنک ، یم  مازعا 

هن هک  ماش  مکاح  تقایل  مدع  يربهر و  تماما و  تهج  دوخ  یگتسیاش  رب  تسا  يدیکأت  زین  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نخـس  ینایاپ  هلمج 
رب تسا  يا  هنیرق  دوخ  نیا  هک  دنک  یم  ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  هن  دراد و  یم  اپ  رب  ار  داد  لدع و  هن  دـنک و  یم  لمع  ادـخ  باتک  هب 

تماما شریذپ  تهج  ماما  مزع 
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.داد لدع و  ییاپرب  نیملسم و  تفالخ  و 

جیـسب رب  رگید  راب  دراد ، یم  موقرم  وا  هب  باـطخ  مالـسلا ) هیلع  ) ملـسم مازعا  اـب  هارمه  هک  يا  هماـن  رد  نینچمه  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
: میناوخ یم  همان  نیا  رد  .دزرویم  دیکأت  مدرم  يزاس  هدامآ  اهورین و 

َلَمْعَأ یّتَح  ِْریَْخلِاب ، یل  ْلِّجَعَف  ِیتَْعَیب  یَلَع  َنیِعِمَتُْجم  َساّنلا  َْتیَأَر  ْنِإَف  َنایْفُـس ، ِیبَأ  ِلآ  ْنَع  ْمُْهلُذْـخا  َو  ِیتَعاـط ، َیلِإ  َساـّنلا  ُعْداَو  »... 
یبا لآ  تیامح  زا  ار  نانآ  نک و  توعد  نم  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  يدیـسر ) هفوک  هب  نوچ   ;... ) یلاعَت ُهللاَءاش  ْنِإ  َِکلذ  ِبَسَح  یَلَع 

(2 «.) منک لمع  نآ  ربارب  ات  زاس  ربخ  اب  ارم  دندرک ، تعیب  ًاقفّتم  مدرم  رگا  .رادزاب  نایفس 

تعیب و يارب  نانآ  یگچراپکی  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما تعاطا  هب  مدرم  یناوخارف  نایفسوبا و  نادناخ  تیامح  زا  مدرم  نتخاس  هدنکارپ 
زاس و هّیهت  زا  ناشن  همه  همه و  یهارمه ،

یقرواپ

ص 381-380. دیفم ، خیش  داشرا   . 1

ص 196. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 53 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 257

.دراد تموکح  لیکشت  تهج  بسانم  ياهراک 

اب یهارمه  يزابناج و  يارب  نانآ  یگدامآ  مالعا  يو و  اب  مدرم  زا  يدایز  هورگ  تعیب  هفوک و  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ملـسم دورو  زا  سپ 
هکم زا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ملـسم ، بانج  ناگداتـسرف  طّسوت  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رـضحم  هب  نآ  ساکعنا  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

(1) .دوش یم  هفوک  مزاع 

: دیامرف یم  ساّبع  نبا  اب  ییوگتفگ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

ناگداتـسرف اه و  همان  اهنیا  ُهَناْحبُـس ; ِهللاَْدنِع  َّیَلَع  ُرْذُْعلا  ُمَُهل  َماق  ْمُُهَتباجِإ َو  َّیَلَع  َبَجَو  ْدَـق  َو  ْمُُهلُـسُر ، ِهَفوُْکلا َو  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذـه  «َو 
هدش مامت  نم  رب  یهلا  تّجح  هک  ارچ  مهد ، خساپ  ار  نانآ  توعد  تسا  مزال  نم  رب  .تسا  نایفوک 
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(2 «.) تسا

: دومرف ریبز  نب  هللادبع  هب  نینچمه 

هب يراداـفو  رد  هک  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  لـهچ  تعیب  ِهَفوُْـکلا ; ِلـْهَأ  ْنِم  ِقاـتِْعلا  ِقـالَّطلِاب َو  ِیل  َنوـُِفلْحَی  ًاـْفلَأ  َنیَِعبْرَأ  ُهَْعَیب  ِیْنتَتَأ  »
(4 «.) تسا هدیسر  متسد  هب  دنا ، هدروخ  دنگوس  ( 3) قاتع قالط و 

یم تحارـص  هب  دـنک  یم  لاؤس  هّکم  زا  ترـضح  جورخ  ّتلع  زا  هک  یماـگنه  عیطم  نب  هللادـبع  اـب  تاـقالم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
: دیامرف

نم زا  دنتشون و  همان  هفوک  مدرم  ِعَِدْبلا ; ِهَتاِما  ِّقَْحلا َو  ِِملاعَم  ِءایِْحا  ْنِم  اْوَجَر  اِمل  ْمِْهیَلَع  َمِْدقَأ  ْنَأ  ِینَنُولَأْسَی  ََّیلِإ  اُوبَتَک  ِهَفوُْکلا  َلْهَأ  َّنِإ  »
ياه هناشن  یمالسا ) تموکح  لیکشت  اب   ) هک دیما  نادب  مورب ، نانآ  يوس  هب  هک  دنتساوخ 

یقرواپ

ص 418. دیفم ، خیش  داشرا  ص 297 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر   . 1

ص 122. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 246 و  ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

دنوش و هقّلطم  دوخ  هب  دوخ  اهنآ  نارسمه  دنتـسکش ، ار  دوخ  دنگوس  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  قاتع  قالط و  هب  دنگوس  زا  روظنم   . 3
.تسا حیحص  دنگوس  هنوگ  نیا  هک  دنتشاد  هدیقع  هّماع  ياهقف  زا  یعمج  .دندرگ  دازآ  اهنآ  نامالغ  مامت 

ثیدح 249. ص 194 ، مالسلا ،)) هیلع  ) نیسح ماما  لاح  حرش  رد   ) رکاسع نبا  خیرات   . 4

هحفص 258

(1 «.) دوش دوبان  اه  تعدب  هدنز و  قح 

فادها زا  یکی  دمآ  دهاوخ  اهدادیور  شخب  رد  نآ  زا  یتمسق  تشذگ و  نآ  زا  یشخب  هک  یخیرات  دهاوش  هب  هّجوت  اب  لاح ، ره  هب 
ات دوب ، شیوخ  یلصا  هاگیاج  هب  یمالسا  تفالخ  ندنادرگزاب  عقاو  رد  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق 

يدیلپ و لطاب و  دوش و  ایحا  قح  دبای ، شرتسگ  داد  لدع و  نآ  هانپ  رد 
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.ددرگ دوبان  اه  تعدب 

اب دـیاب  هک  درک  مامت  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما رب  ار  تّجح  رما ، نیا  رب  ناـنآ  رارـصا  دـیکأت و  هفوک و  مدرم  یگداـمآ  مـالعا  یناـبیتشپ و 
لبق دمآ و  هفوک  تمس  هب  ور  نیا  زا  دنک و  مایق  دیزی  دننام  يرگمتس  ياورنامرف  بصاغ و  مکاح  ّدض  رب  يرفن  رازه  هد  دنچ  يورین 

.دش ربخ  اب  نایفوک  یهارمه  زا  ملسم  بانج  شیوخ  ریفس  طّسوت  زین  نآ  زا 

تداهش زا  یهاگآ  اب  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  مایق 

هفوک يوس  هب  تکرح  ریسم  رد  شنارای  شیوخ و  تداهش  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ایآ  هک  تسا  لاوئـس  نیا  حرط  ياج  نونکا 
لیکـشت يارب  يزیر  هماـنرب  ماـیق و  اـب  تداهـش  هب  یهاـگآ  دوب ، علّطم  رما  نیا  زا  رگا  و  ریخ ؟ اـی  دوـب ، هاـگآ  دـیزی ، ّدـض  رب  ماـیق  و 

؟ تسا راگزاس  هنوگچ  یمالسا  تموکح 

هب نیقی  اب  دوب و  هاگآ  شیوخ  مایق  ماجرف  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  ياـج  یخیراـت  دـهاوش  ساـسا  رب 
زا یـشخب  هب  تسخن  تمـسق  نیا  رد  یلو  تسا  هدـمآ  باتک  نیمه  رد  نآ  نشور  دـهاوش  درک و  زاغآ  ار  شیوخ  تضهن  تداهش ،

قوف شسرپ  خساپ  هب  سپـس  هدرک  هراشا  دنک ، یم  دییأت  ار  شیوخ  تداهـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما یهاگآ  ملع و  هک  روبزم  دهاوش 
.میزادرپ یم 

ربمایپ زا  ّتنس  لها  هعیش و  قیرط  زا  هک  يرابخا  تایاور و  تسا  رکذ  هب  مزال 

یقرواپ

ص 245. يرونید ، لاوطلا  رابخا   . 1

هحفص 259

یم ساّبع  نبا  هک  دوب  روهشم  يا  هزادنا  هب  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  عوضوم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا
: دیوگ

هک میتشادن  يدیدرت  یگمه  تیب  لهاام  ِّفَّطلِاب ; ُلَتُْقی  مالسلا ) هیلع  ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنأ  ْنوُِرفاوَتُم  ْمُه  ِْتیَْبلا َو  َلْهأ  ُّکُشَن  اّنُک  ام  »
( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما 
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(1 «.) دیسر دهاوخ  تداهش  هب  البرک )  ) فط نیمزرس  رد 

عالّطا اب  ترـضح  نآ  تداهـش  ّلحم  زا  یّتح  تیب  لها  مومع  هکلب  ماـما ، اـهنت  هن  دوش ، یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  داـفم  زا  هک  ناـنچ 
.دندوب

(2 !) تسا هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  تیاور  کی  داتفه و  راونالاراحب  رد  یسلجم  همّالع 

.تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  دوخ  نابز  زا  هک  تسا  نآ  زا  یکچوک  شخب  اهنت  دیآ  یم  لابند  هب  هک  ییاه  هنومن 

: تشون نینچ  مشاه  ینب  هب  باطخ  رد  هنیدم  رد  شتکرح  زاغآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما  1

دنامب سک  ره  دسر و  یم  تداهش  هب  ددنویپب  نم  هب  امش  زا  سک  ره  َْحتَْفلا ; ُِغْلبَی  َْمل  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َدِهُْـشتْسا ، ُمُْکنِم  یب  َقَِحل  ْنَم  َّنِا  »
(3 «.) دیسر دهاوخن  يزوریپ  هب 

رد مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  درک ، لقن  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ناـبز  زا  ار  ماـما  تداهـش  ربخ  شناردارب  زا  یکی  هک  یماـگنه   2
: دومرف يو  خساپ 

هدرک لـقن  مردـپ  ُهْمَلْعَأ ; َْمل  اـم  َتِْملَع  َکَّنأ  ُّنُظَتَف  ِِهَتبُْرت  ِبْرُِقب  ُنُوکَت  یَتبُْرت  َّنأ  َو  یْلتَق ، ِِهْلتَِقب َو  ُهَرَبْـخأ  ِهّللا  َلوُسَر  َّنأ  یبأ  ینَثَّدَـح  »
وا هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  تسا 

یقرواپ

ص 160. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

ص 266-223. ج 44 ، راونالا ، راحب   . 2

لاح رد  ار  نومـضم  نیمه  هیبش  هک  نآ  بلاـج  ص 76 . ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ص 296 ; نیـسحلا ، تاملک  هعوسوم   . 3
امـش زا  کی  ره  انَعَم ; ْلَـحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهّللا  ِءاـِقل  یلَع  ًاـنِّطَُوم  ُهَتَجْهُم  اـنیف  ـالِذاب  َناـک  ْنَم  : » دومرف ناـیب  مدرم  عمج  رد  هکم  زا  تمیزع 

(. ص 593 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  « ) دشاب هارمه  ام  اب  درذگب  شناج  زا  دنک و  راثن  ار  شبلق  نوخ  ام  هار  رد  تسا  رضاح 

هحفص 260

هتشک زا  ار 
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یناد یم  ار  يزیچ  ینک  یم  رکف  وت  دوب ، دهاوخ  مردپ  تبرت  کیدزن  نم  تبرت  هک  دومرف  تسا و  هتخاس  ربخ  اب  نم  مردـپ و  ندـش 
(1 (.»؟ مناد یمن  نم  هک 

داهنـشیپ هّیفنح  دّمحم  هک  هاگنآ  .دوش  یم  ناونع  هّکم  رد  هّیفنح  دّـمحم  شردارب  اب  ترـضح  نآ  يوگتفگ  رد  بلطم  نیمه  هیبش   3
: دومرف دنک ، يراددوخ  قارع  هب  نتفر  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما درک 

وت زا  هک  نآ  زا  دعب  ًالیتَق ; َكارَی  ْنَأ  َءاشْدَق  َهّللا  َّنإَف  ْجُرُْخا  ُْنیَسُح ! ای  َلاقَف : َُکْتقَراف  ام  َدَْعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  یناتآ  »
وت تسا  هتـساوخ  دنوادخ  اریز  نک ، تکرح  نیـسح ! يا  دومرف : هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  مدش  ادج 

(2 «.) دنیبب هتشک  ار 

نآ دـنوادخ  متخاـس ، هناور  هفوک  لـها  يوس  هب  ار  وت  نم  دومرف : يو  هب  ملـسم  مازعا  ماـگنه  ماـما  هک  تسا  ینخـس  رگید ، هنومن   4
.دهد ناماس  ار  تراک  ددنسپ  یم  دراد و  تسود  دوخ  هک  هنوگ 

: دوزفا ماما  هاگنآ 

(3 «.) میریگ رارق  ادهش  هاگیاج  رد  وت  نم و  هک  مراودیما  ِءادَهُّشلا ; ِهَجَرَد  یف  َْتنَا  اَنَا َو  َنوُکَا  ْنأ  وجْرأ  »

یم وزرآ  ار  نیمه  تسا و  هدیزگرب  ار  تداهش  هار  شنارای  دوخ و  يارب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  نخس  نیا 
.دنک

ياه همان  هب  هراشا  اب  هفوک ، لها  زا  يدرم  خساپ  رد  ترضح  نآ  هک  نآ  بیجع   5

یقرواپ

ص 100-99. فوهل ،  . 1

ص 593. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 364 و  ج 44 ، راونالا ، راحب   . 2

ص 196. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 3

هحفص 261

: دیامرف یم  هدرک ، یفّرعم  شیوخ  لتاق  ار  نانآ  هفوک ، مدرم 

ياه همان  نیا  یِلتاق ; َّالِإ  ْمُهارَأ  َو ال  ََّیلِإ ، ِهَفوُْکلا  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذه  »
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(1 «.) مناد یمن  دوخ  لتاق  زج  ار  نانآ  نم  یلو  تسا  هفوک  مدرم 

درک و داریا  قارع  يوس  هب  تکرح  زا  لـبق  هّکم  مدرم  عـمج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  تسا  ینانخـس  اـه  نیا  همه  زا  رت  حیرـص   6
: دومرف نینچ 

ََهبْرِْجلا ًافْوَج َو  ًاشارْکَأ  یّنِم  َّنََالْمَیَف  الَبْرَک ، ِسیِواوَّنلا َو  َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالَـسَع  اهُعَّطَقَتَت  یلاصْوَِأب  ّینَأَک  ِهِیقال ، اَنَأ  َعَرْـصِم  ِیلَرَّیَخ  َو  »... 
یم ایوگ  .دیسر  مهاوخ  نآ  هب  نم  هک  تسا  هدرک  رایتخا  یهاگ » تداهـش   » نم يارب  دنوادخ  ِمَلَْقلِاب ; َّطُخ  مْوَی  ْنَع  َصیحَم  ال  ًابَغَس ،

اه مکـش  هدرک و  ادج  ارم  دنب  دنب  البرک  و  البرک ) یکیدزن  رد  دوهی  ناتـسربق   ) سیواون نایم  قارع  ياه  نابایب  ياه  گرگ  هک  منیب 
هراچ هدش ، هتشون  یهلا  ردق  اضق و  تسد  اب  هک  يزور  زا  .دننک  یم  رپ  زیاوج ) تفایرد  نم و  نتشک  اب   ) ار دوخ  یلاخ  ياه  بیج  و 

(2 «.) تسین يا 

شیوخ ندش  هتـشک  لصا  زا  اهنت  هن  ماما  هک  دـنام  یمن  یقاب  یّکـش  تسد ، نیا  زا  رگید  ناوارف  ياه  هنومن  نخـس و  نیا  هظحالم  اب 
.تسا هدوب  عالّطا  اب  دوخ  نالتاق  زین  تداهش و  ّلحم  زا  ًاقیقد  هکلب  تشاد ، یهاگآ 

ماما نانیمطا  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  دوب ، هاگآ  تکرح  نیا  ماجنارـس  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  نیا  هب  هّجوت  اب  کنیا 
( مالسلا هیلع  ) ماما دوش  یم  هنوگچ  ینعی  تسا ؟ عمج  لباق  یمالـسا  تموکح  هب  یبایتسد  يارب  ترـضح  نآ  تکرح  اب  تداهـش  هب 

ار راک  ماجنارس  مه 

یقرواپ

((. مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  شخب   ) ص 211 ج 33 ، رکاسع ، نبا  خیرات   . 1

ص 35. فوهل ،  . 2

هحفص 262

یمالسا تموکح  لیکشت  دصق  هب  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشاد  نیقی  شنارای  شیوخ و  تداهش  هب  دنادب و 
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؟ دنک مایق 

قفو هجیتن » زا  یهاگآ   » و هفیظو » يادا   » نیب دنتسناوتن  هک  ار  ناگدنسیون  زا  یخرب  هک  دراد  ّتیّمها  يا  هزادنا  هب  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
عوضوم نیا  رد  هک  ار  ییاور  یخیرات و  ّهلدا  مامت  و  دننک ! راکنا  ار  راک  ماجرف  زا  ماما  یهاگآ  یّلک  روط  هب  ات  تشاد  نآ  رب  دـنهد ،

! دنرب لاؤس  ریز  تسا ، هدش  دراو 

هفیظو و صیخـشت  تسا  مهم  هچنآ  نید ، گنهرف  رد  .دشاب  یهلا  نادرم  هفیظو  هدـننک  نییعت  دـناوت  یمن  راک  هجیتن  هک  نآ  زا  لفاغ 
.دراد رارق  مّود  هلحرم  رد  هاوخلد ، هجیتن  هب  ندیسر  اّما  تسا و  نآ  هب  لمع 

ّتیولوا دنچ  ره  هجیتن »  » و هفیظو »  » نیب عمج  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  يایوگ  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هریـس  مالـسا و  نآرق و  میلاعت 
.دشاب یم  هجیتن » هب  ندیسر   » رب مّدقم  هفیظو » هب  لمع   » یلو دراد ،

رگا و  رتهب ; هچ  دـسرب  بولطم  هجیتن  هب  هاگ  ره  دـهن ، ماگ  هفیظو  ماجنا  ریـسم  رد  تسا  مزال  ینامیا  اـب  درف  ره  رب  رگید : تراـبع  هب 
.دراداو راک  هب  ار  وج  هناهب  دارفا  دـناوت  یم  هک  تسا  یّمهم  بولطم  دوخ  هدـش ، هفیظو  ماجنا  ریـسم  دراو  هک  راـک  نیا  سفن  دـسرن 

یم زاب  هجیتن  هب  ندیـسر  هفیظو و  ماـجنا  زا  تسا ، كوکـشم  هجیتن  لوصح  هک  نیا  هناـهب  هب  ناـیوج  هناـهب  هک  دوش  یم  رایـسب  اریز 
.دننام

هزیگنا زا  لاح  نیع  رد  دنک ، یم  دای  شنارای  شیوخ و  تداهش  زا  تحارص  اب  هک  ینانخس  رانک  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  نیا 
نارای و ییافویب  : » دیامرف یم  یّتح  دروآ و  یم  نایم  هب  نخـس  ینید ، فیلکت  یهلا و  هفیظو  ناونع  هب  زین  شیوخ  تکرح  یهلا  ياه 

یمن زاب  مفیلکت  زا  ارم  تارفن  یمک 
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«. دراد

: دیامرف یم  هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  گنج  زاغآ  زا  شیپ  اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ 

هحفص 263

مامت ار  تّجح  نم  هک  دیـشاب ! هاگآ  ِباحْـصَْالا ;  َِهلَذَخ  ِداتِْعلا َو  ِهَِّلق  یلَع  ِهَرْـسُْالا  ِهِذِهب  ٌفِحاز  یِّنِإ  الَا  ُتْرَذـْنَأ ، ُتْرَذـْعَأ َو  ْدَـق  الَأ  »
، نارای ییافویب  هاپـس و  نتـشادن  دوجو  اب  هداوناخ ، نیمه  اب  نم  هک  دیـشاب ! هاـگآ  .مداد  ربخ  قح ، ِناـفلاخم  موش  تبقاـع  زا  مدرک و 

(1 «.) درک مهاوخ  داهج 

هک تسا  نیا  .دنک  یمن  دراو  وا  مزع  رد  یللخ  نارای ، یمک  هاپـس و  نتـشادن  تسا و  هفیظو  يادا  ددصرد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يرآ ،
هب لمع   » مکح هب  تسرد  نیا  درک و  مایق  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هزیگنا  اب  دوب ، هاگآ  رما  تبقاع  زا  الماک  هک  نیا  دوجو  اب  ماما 

.تسا هدوب  هفیظو »

لاـحره رد  رظنم  نیا  زا  ناـنآ  .تسا  هدوب  هفیظو » هب  لـمع   » و ینید » فـیلکت   » قـبط هراوـمه  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم ناـماما  هریس 
.دندیسر یم  يزوریپ  ای  تداهش  ( 2 «) یکین ود  زا  یکی  ِْنیَیَنْسُْحلا ;  يَدْحِإ   » هب نآرق  ریبعت  هب  .دندرک و  یم  يزوریپ  ساسحا 

.دوب يزوریپ  نانآ  يارب  تروص  ود  ره  دندش ، یم  دیهش  هچ  دندش و  یم  زوریپ  هچ 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  تسا  انبم  نیمه  رب 

ْنَم ُّدَـتْعَی  ْمَلَف  ِءاجَّرلا ، َنوُد  ُءاضَْقلا  َلاح  ْنِإ  َو  ِرْکُّشلا ، ِءادَأ  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  َوُه  َو  ِِهئامْعَن ، یلَع  َهللا  ُدَـمْحَنَف  ُّبُِحن  اـِمب  ُءاـضَْقلا  َلََزن  ْنِإ  »
يارب میرازگساپس و  تمعن  نآ  رب  ار  دنوادخ  دوش ، لزان  میدنـسپ  یم  هچنآ  رب  یهلا  ياضق  رگا  ُهَتَریرَـس ;  يْوقَّتلا  ُهَتَِّین َو  ُّقَْحلا  َناک 
یسک سپ  میسرب ) تداهش  هب  و  ، ) دوش عنام  میراد  دیما  نآ  هب  هچنآ  ام و  نایم  یهلا  ریدقت  رگا  میبلط و  یم  يرای  وا  زا  يرازگرکش 
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و  ) هتشذگن قح  زا  دشاب  اوقت  شنورد  قح و  شتّین  هک 

یقرواپ

ص 329. ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

هیآ 52. هبوت ،  . 2

هحفص 264

(1 («.) تسا هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب 

 : دیامرف یم  اذل  درک ، یمن  یقرف  دوب  هچ  ره  هجیتن  دوب ، هفیظو » هب  لمع   » هوکشاب ياه  هولج  زا  یکی  ( مالسلا هیلع  ) ماما تکرح 

، میوش هتـشک  هچ  دـشاب ، ریخ  هدومرف  رّرقم  ام  يارب  دـنوادخ  هچنآ  میراودـیما  انْرِفَظ ;  ْمَأ  اْنِلُتق  اِنب ، ُهللا  َدارَأ  ام  ًاْریَخ  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرَأ  »
(2 !«.) میدرگ زوریپ  هچ 

تموکح لیکـشت  يارب  مایق   ) هفیظو هب  لمع  و  تداهـش )  ) راک ماجنارـس  زا  یهاگآ  نیب  یتافانم  چـیه  هک  تسا  نشور  ناـیب  نیا  اـب 
.تسین یمالسا )

یلمع و یبایتسد  ینعم  هب  سّدقم ، مایق  نیا  رد  تموکح  لیکـشت  هزیگنا  دوجو  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  يروآدای  نایاپ ، رد 
نارود ناگدنامزاب  تسد  ندش  هاتوک  زاس  هنیمز  ترضح  نآ  تداهـش  هکلب  تسین ، نامز  زا  ههرب  نامه  رد  تموکح  نآ  هب  لعفلاب 

.دوب نآ  لابند  هب  ماما  هک  تسا  یتّیعقاو  نیا  دوب و  هدنیآ  رد  یمالسا  تموکح  زا  ّتیلهاج 

سّدقم تکرح  نیا  قّقحت  رد  زین  يرگید  فادها  دوبن ، فده  کی  نیا  هب  رصحنم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تکرح  ياه  هزیگنا  هوالع  هب 
.دش هراشا  اهنآ  هب  هتشذگ  ثحابم  رد  هک  هدوب  لیخد 

یقرواپ

ص 290. ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 597. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا   . 2

هحفص 265

هحفص 266

هحفص 267
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اروشاع مایق  ياهدادیور  مراهچ :  شخب 

هراشا

رد .میزادرپ  یم  البرک  رد  ترضح  نآ  تداهـش  ات  هیواعم  رـصع  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  طوبرم  ثداوح  هب  شخب ، نیا  رد 
زا دراد و  تیاکح  ترضح  نآ  یهوتسن  هزرابم و  حور  زا  هک  تسا  هّجوت  دروم  یثداوح  اهدادیور و  وس ، کی  زا  یخیرات ، ریس  نیا 

هتخادرپ ییاهارجام  هلسلس  هب  رگید ، يوس 
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.تسا هدیدرگ  رجنم  شنارای  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا هللادبعابا  تداهش  يرجه و  لاس 61  ياروشاع  هب  رگیدکی  یپ  زا  هک  دوش  یم 

نمـض رد  هک  ار  هچنآ  رگم  تسا ، هتفرگن  رارق  ثحب  دروم  تسا ، ترـضح  نآ  باحـصا  هب  طوبرم  هک  ییاهدادیور  شخب ، نیا  رد 
.تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) ماما تاملک 

.تسا هدمآ  دادیور  نآ  زا  لیلجت  ای  لیلحت و  رد  یتاکن  ًاتدمع  اهدادیور ، نیا  لقن  ِلیذ  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 

هحفص 268

موثلک ّما  يراگتساوخ   1

تـساوخ يو  زا  تشون و  يا  همان  دوب  زاجح  رادناتـسا  هک  ناورم  هب  هیواعم  دـنک : یم  لقن  نینچ  ملاوع »  » باـتک رد  ینارحب  موحرم 
ناـیرج تفر و  رفعج  نب  هللادـبع  غارـس  هب  ناورم  .دـنک  يراگتـساوخ  دـیزی  شدـنزرف  يارب  ار  رفعج » نب  هللادـبع   » رتخد موثلک » ّما  »

.تشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  يراگتساوخ 

.تسا رتخد  نیا  ییاد  هک  تسا  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ام  ياقآ  تسد  هب  هکلب  تسین ; نم  تسد  هب  موثلک » ّما   » رایتخا تفگ : هللادبع 

هیام هچنآ  هب  ار  رتخد  نیا  ایادخ  منک ; یم  ریخ  بلط  دنوادخ  زا  : » دومرف دـندناسر ; مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  عالطا  هب  ار  عوضوم 
!« رادب ّقفوم  تسا  دّمحم  لآ  زا  تیدونشخ 

هیلع ) نیسح ماما  رانک  دمآ و  زین  ناورم  دندرک ; عامتجا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دجسم  رد  مدرم  و  دیسر ) ارف  دوعوم  زور  )
يراگتساوخ دیزی »  » يارب ار  موثلک » ّما   » هک تسا  هداد  نامرف  نم  هب  تسا )! هیواعم  هب  هراشا  ! ) نانمؤم ریما  تفگ : تسشن و  مالـسلا )

و هّیما ) ینب  مشاه و  ینب   ) هلیبق ود  نایم  یتشآ  اب  هارمه  دشاب ! هک  رادقم  ره  هب  مهد ، رارق  شردپ  هتـساوخ  قباطم  ار  وا  هیرهم  منک و 
.شردپ نوید  يادا  زین 

رطاخ هب  هک  یناسک  نادب ! هحفص  : تفگ مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  باطخ  سپس 
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هاگنآ  ) .دنروخب هطبغ  امش  اب  شتلصو  ببس  هب  دیزی  هب  هک  یناسک  زا  دنرتشیب  دنروخ ، یم  هطبغ  امـش  لاح  هب  دیزی  اب  امـش  تلـصو 
درادن و ییاتمه  تلزنم  نأش و  رد  يو  هک  نآ  لاح  دهد و  یم  رارق  هیرهم  یسک  يارب  دیزی  هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  هیام  تفگ ):

! وگب خساپ  تبثم  رظن  اب  ار  منخس  هللادبعابا ! يا  .دننک  یم  ناراب  بلط  وا  يور  هب  لّسوت  اب  مدرم 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

انِّقَح ْنِم  ٌدَحَا  انُـصُْقنَی  ِهّللا ال  ُْمیا  َو  ُهَیْحَو ، َُهباتِک َو  اْنیَلَع  َلَْزنَا  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  انافَطْـصاَو  ِِهنیِِدل  اناضَتْراَو  ِهِسْفَِنل ، انَراتِْخا  يذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا  »
ُهاْینُد َو ِلِجاع  یف  ِهِّقَح ، ْنِم  ُهَصَقَْتنا  َّالِإ  ًاْئیَش 

هحفص 269

.نیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََنل  ُهَِبقاْعلا َو  اََنل  َْتناک  ِّالا  ٌَهلْوَد  اْنیَلَع  ُنوُکَی  َو ال  ِِهتَرِخآ ،

.انْعِمَسَف َْتُلق  ْدَق  ُناوْرَم  ای 

اْتِنث َوُه  ِِهْتَیب َو  ِلْهَا  ِِهئاِسن َو  ِِهتاَنب َو  یف  ِهّللا  ِلوُسَر  َهَّنُـس  انْوَدَـع  ام  َِکلذ  انْدَرَا  َْول  يرْمَعَلَف  َغََلبام ، ًاـِغلاب  اـهِیبَأ  ُمْکُح  اـهُرْهَم  َکـُلْوَق : اـّمَا 
.ًامَهْرِد َنِینامَث  هَأِمََعبْرَا َو  ُنوُکَی  ًهَِیقوُأ ، َهَرَشَع 

، ِهّللا ِیف  ْمُک  اْنیَداع  ٌمْوَق  ّانِإَف  ِْنیَّیَْحلا ، ِْنیَذه  َْنَیب  ام  ُْحلُص  اّمَا  َو  انَنُویُد ؟ اّنَع  َنیِـضْقَی  اُنئاِسن  َّنُک  یتَمَف  اهیبَا ، ِْنیَد  ِءاضَق  َعَم  َُکلْوَق : اّمَأ  َو 
.ُبَبَّسلا َْفیَکَف  ُبَسَّنلا  َییْعَا  ْدَقَلَف  يِرْمَعَلَف  اْینُّدِلل ، ْمُکُِحلاُصن  ْنُکَن  َْمل  َو 

.َدیزَی ِّدَج  ْنِم  َدیزَی َو  ِبَأ  ْنِم  َو  َدیزَی ، ْنِم  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َرَهْمَتْسا  ِدَقَف  ُرِهْمَتْسَی ؟ َْفیَک  َدیزَِیل  ُبَجَْعلَا  َُکلْوَق : اّمَأ  َو 

.ًاْئیَش ِهَءافَْکلا  یف  ُُهتَراِما  ُْهتَداز  ام  َمْوَْیلا  ُهُْوفُک  َوُهَف  ِمْوَْیلا  َْلبَق  ُهُْوفُک  َناک  ْنَمَف  َُهل ، َْوفُک  ْنَم ال  ُْوفُک  َدیزَی  َّنِا  َُکلْوَق : اّمَأ  َو 

(. هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِهْجَِوب  َِکلذ  َناک  امَّنِاَف  ُمامَْغلا ، یَقْسَتُْسی  ِهِهْجَِوب  َُکلْوَق : اّمَأ  َو 

ُهُِطبْغَی ْنَّمِم  ُرَثْکَأ  ِِهب  انُِطبْغَی  ْنَم  َُکلْوَق : اّمَأ  َو 
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.ِلْقَْعلا ُلْهَأ  اِنب  ُهُِطبْغَی  َو  ِلْهَْجلا ، ُلْهَأ  ِِهب  انُِطبْغَی  امَّنِاَف ، اِنب ،

َنِینامَث هَئاِمََعبْرَا َو  یلَع  رَفْعَج ; ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساْقلا  اَهِّمَع  ِْنبِا  ْنِم  رَفْعَج  ِْنب  ِهّللاِدـْبَع  َْتِنب  َمُوْثلُک  َُّما  ُتْجَّوَز  ْدَـق  ّینِا  ًاعیمَج  اوُدِهْـشأَف 
َءاش ْنِا  یًنِغ  امَُهل  اهیفَف  رانید ، ِفالآ  ُهَِینامَث  ِهَنَّسلا  ِیف  اهَتَّلَغ  َّنِإ  َو  ِقیِقَْعلِاب ، یـضْرأ   » لاق وأ  ِهَنیِدَْـملِاب » یتَْعیَـض  اـُهْتلََحن  ْدَـق  َو  ًاـمَهْرِد ،

«. ُهّللا

دـیزگرب و شقلخ  رب  ار  ام  درک و  باختنا  شنید  يارب  دومن و  رایتخا  شیوخ  يارب  ار  اـم  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  »
ترخآ ایند و  رد  دنوادخ  دراذگب ، مک  ار  ام  زا  یّقح  سک  ره  دنگوس ! ادخ  هب  .دومرف  لزان  ام  نادـناخ )  ) رب ار  دوخ  یحو  باتک و 

هک دنادب  دیاب  دبای ، هطلس  یتّدم  يارب  ام  رب  سک  ره  تشاذگ و  دهاوخ  مک  ار  شّقح 

هحفص 270

.تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  ار  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخ  ام  ِنآ  زا  راک ، تبقاع 

:(. ونشب وت  مییوگ و  یم  ام  نونکا  و   ) میدینش ام  یتفگ و  نخس  وت  ناورم ! يا  دومرف : سپس 

ّتنـس زا  زگره  ام  دـنگوس ! مناج  هب  دوب ; دـهاوخ  دـشاب  دایز  دـنچ  ره  شردـپ  هتـساوخ  قباطم  رتخد ، نیا  هّیرهم  یتفگ  هک  نیا  اـّما 
يدـحاو « ) هیقوا  » هدزاود نامه  تسا ) هّنـسلا  رهم   ) هک .درک  میهاوخن  زواجت  شتیب  لـها  نارـسمه و  نارتخد ، هّیرهم  رد  ادـخ  لوسر 

.تسا مهرد  اب 480  ربارب  هک  نزو ) رد  تسا 

زورما هک   ) دندرک یم  ادا  ار  ام  نوید  ام  نانز  ینامز  هچ  زا  ناورم )! يا  ; ) دومن میهاوخ  ادا  زین  ار  شردپ  نوید  یتفگ : هک  نیا  اّما  و 
.)!؟ دوش نینچ 

ادخ هار  رد  امش  اب  ام  هک  میوگب  دیاب  هلیبق ، ود  نیا  نایم  حلص  هلأسم  دروم  رد  اّما  و 
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! مینک هحلاصم  امش  اب  ایند  رطاخ  هب  میتسین  رضاح  اذل  میا و  هدرک  ینمشد  ادخ  يارب  و 

یببـس تبارق  هب  دسرب  هچ  ات  تسین ; هتخاس  يراک  هّیما ) ینب  اب  مشاه  ینب   ) یبسن تبارق  زا  امـش ) اب  شزاس  يارب  ! ) دـنگوس مناج  هب 
(. ییوشانز دنویپ  )

ردپ دیزی و  زا  هک  یسک  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ  دهد ; یم  رارق  هّیرهم  دیزی  هنوگچ  منک  یم  بّجعت  يا : هتفگ  هک  تنخـس  نآ  اّما  و 
!(. دیزی هب  دسرب  هچ   ) داد یم  رارق  هّیرهم  تسا ، رتهب  شّدج  و 

زورما نیمه  هدوب ، وا  ّوفک  زورما  زا  لبق  هک  سک  نآ  هک  تسا  نیا  درادن  ییاتمه  وفک و  دـیزی  یتفگ : هک  تنخـس  نیا  خـساپ  اّما  و 
.دیازفیب وا  نأش  رب  يزیچ  يو  ییاورنامرف  هک  نآ  نودب  تسوا  وفک  زین 

هدوب ادـخ  لوسر  هرهچ  تکرب  هب  اهنت  نیا  دوش ، یم  ناراب  بلط  يو  يور  هب  لّسوت  اب  يا  هتفگ  دـیزی  هرابرد  هک  تنخـس  نآ  اـّما  و 
(. دیزی هن   ) تسا

دیزی لاح  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتشیب  دنروخ ، یم  هطبغ  ام  لاح  هب  دیزی ، اب  تلـصو  رطاخ  هب  هک  یناسک  يا : هتفگ  هک  نیا  اّما  و 
هطبغ ام  اب  شتلصو  تهج  هب 

هحفص 271

نالقاع و یلو  دـنروخ ، یم  هطبغ  ام  لاـح  هب  دـیزی ، اـب  اـم  تلـصو  رطاـخ  هب  ناـنادان  طـقف  هک  تسا  نآ  شخـساپ  دروخ ; دـنهاوخ 
.دروخ دنهاوخ  هطبغ  ام  اب  شتلصو  ببس  هب  دیزی  لاح  هب  نادنمدرخ ،

جاودزا هب  ار  رفعج » نب  هللادبع   » رتخد موثلک » ّما   » نم هک  دیشاب  دهاش  یگمه  :( » دومرف ینانخس  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما ماجنارس  )
هنیدم رد  ار  مزیخلصاح  نیمز  مداد و  رارق  مهرد  ار 480  شا  هّیرهم  و  مدروآرد ! رفعج » نب  دّمحم  نب  مساق   » شیومع رسپ 
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رانید رازه  هنالاس 8  نآ  دـمآرد  هک  مدیـشخب  يو  هب  قیقع  نیمزرـس  رد  ار  ما  هعرزم  : » دومرف هک  نیا  اـی  مدیـشخب .» رتخد  نیا  هب  زین 
(1 !«.) هللا ءاش  نا  تسا ، یفاک  ود  نیا  یگدنز  يارب  هعرزم  نیمه  تسا و 

قیرط زا  مدرم ، بیرف  يارب  هک  ار  يا  هشقن  تسـشن و  ًامومع ، هّیما  ینب  و  ًاصوصخ ، دـیزی  كاـپان  بلق  رب  هک  دوب  يریت  نانخـس  نیا 
.درک بآ  رب  شقن  دندوب  هدیشک  مشاه ، ینب  هب  یکیدزن 

هیاپو دـننک  ییوربآ  بسک  مدرم  نایم  رد  مشاه  ینب  هب  باـستنا  قیرط  زا  دنتـساوخ  یم  هک  دـندوب  يا  هدولآ  روفنم و  دارفا  هّیما  ینب 
.دوب رفعج  نب  هللادبع  رتخد  موثلک  ّما  يراگتساوخ  نایرج  نآ  هنومن  کی  دنیامن ; تیوقت  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  یناطیش  تردق  ياه 

هّیما ینب  هب  باستنا  اب  مشاه  ینب  سّدقم  تحاس  و  دروخ ، گنـس  هب  اهنآ  ریت  دومرف و  مادقا  عقوم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  یلو 
.دشن هدولآ 

( مالسلا هیلع  ) یلع مان  زا  تشحو   2

یقرواپ

ص ج 44 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رـصتخم  اـب   ) ص 45-44 ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  ح 2 ;  ص 87 ، ج 17 ، ملاوـعلا ،  . 1
ح 4. ، 208-207

هحفص 272

وا دـهد ; رارق  لاملا  تیب  زا  يا  هّیمهـس  شیرق  ناناوج  يارب  هک  داد  نامرف  وا  هب  داد و  رارق  هنیدـم  یلاو  ار  مکح  نب  ناورم  هیواـعم ،
.درک نینچ  زین 

: تفگ نم  هب  ناورم  مریگب ) لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  ّقح  ات   ) متفر وا  دزن  هب  نم  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  داّجـس ، ماما 
؟ تسیچ تمان 

.نیسحلا نب  یلع  متفگ :

؟ تسیچ تردارب  مان  دیسرپ :

! یلع متفگ :

ارم هّیمهس  سپس  دراذگ ؟ یم  یلع  ار  شنادنزرف  همه  مان  هک  دراد  يروظنم  هچ  تردپ  یلع !؟ یلع و  تفگ :
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: دومرف مردپ  مدومن ; وگزاب  ار  ارجام  متشگزاب و  مردپ  دزن  هب  هک  یتقو  .درک  صخشم 

هک یمـشچ  غاز  نز  رـسپ  رب  ياو  ًاّیلَع ;  ّالِإ  ْمُْهنِم  ًادَـحَأ  َیِّمَُـسا  ْنَأ ال  ُْتبَبْحََال  ٌهَئاِم  یل  َدـِلُو  َْول  ِمُدُْالا ، ِهَغاـّبَد  ِءاـقْرَّزلا  َْنبا  یَلَع  یْلیَو  »
(1 «.) منکن باختنا  نانآ  يارب  رگید  یمان  یلع »  » زج مراد  تسود  مشاب ، هتشاد  دنزرف  دصکی  رگا  نم  درک ، یم  یغّابد  ار  اه  تسوپ 

هیلع ) یلع نادـنزرف  یلو  دوش ، شومارف  مدرم  ناهذا  زا  یلع »  » ماـن دنتـساوخ  یم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  مالـسا و  نانمـشد  يرآ 
يارب ار  یلع »  » مان مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  لیلد  نیمه  هب  ددنب ، شقن  اه  هنیس  رد  رت  گنررپ  هچ  ره  مان  نیا  دنتشاد  یعـس  مالـسلا )

.دشاب نانمشد  مشچ  رد  يراخ  ات  دوب ، هدیزگرب  شنادنزرف  همه 

! تسا همطاف  طقف  امش  راختفا   3

ماما هب  مکح  نب  ناورم  يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  جاجتحا  رد  یسربط  موحرم 

یقرواپ

ح 8. ص 211 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ح 7 و  ص 19 ، ج 6 ، یفاک ،  . 1

هحفص 273

!؟ دینک راختفا  ام  رب  نآ  اب  هک  دیتشاد  يزیچ  هچ  رگید  دوبن ، ( مالسلا اهیلع  ) همطاف هب  ناتراختفا  رگا  تفگ : مالسلا ) هیلع  ) نیسح

رب ار  شا  همامع  هاگنآ  داد و  راشف  تّدش  هب  ار  نآ  تفرگ و  ار  ناورم  يولگ  تشاد ، يدنمتردق  هجنپ  هک  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
درک و ور  شیرق  زا  یتعامج  هب  سپـس  .درک  اـهر  ار  يو  هاـگنآ  داـتفا ; نیمز  رب  دـش و  تسـس  ناورم  هک  اـجنآ  اـت  دـیچیپ  شندرگ 

: دومرف

یّنِم َو ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  یلِإ  َّبَحَأ  اناک  ِْنیَبِیبَح  ِضْرَْالا  ِیف  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  ُْتقَدَـص ، ْنِإ  ینوُُمْتقَّدَـص  ّالِإ  ِهّللِاب  ْمُکُدِْـشنُا  »
.ال َّمُهّللَا  اُولاق : یخَأ ؟ ُْریَغ  يْریَغ َو  ٍّیبَن  ِْتِنب  ُْنبِا  ِضْرَْالا  ِرْهَظ  یلَع  ْوَأ  یخَأ ؟ ْنِم 

ُنوُْعلَم ِضْرَْالا  ِیف  َّنَأ  ُمَلْعَا  ّینِإ ال  َو  َلاق :
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ِنالُجَر ِبِْرغَْملا  ِباِبب  ِرَخْالا  ِقِرْـشَْملا َو  ِباِبب  امِهِدَحَأ  ْقَلباج  سَْرباج َو  َْنَیب  ام  ِهّللاَو  ِهّللا ، ِلوُسَر  ْيَدـیرَط  ِهِیبَأ  اذـه َو  ُْریَغ  نوُْعلَم  ُْنبا 
َطَقَـس َْتبِـضَغ  اذِإ  َکَّنَأ : َکیف  یلْوَق  ُهَمالَع  .َناک َو  ْذِإ  َکـِیبَأ  ْنِم  َکـْنِم َو  ِِهْتَیب  ِلـْهَِال  ِِهلوُسَِرل َو  ِهِّلل َو  يدـْعَأ  َمالْـسِْالا  ُلِـحَْتنَی  ْنَّمِم 

«. َِکبَْکنَم ْنَع  َكُؤادِر 

نم و زا  هک  دیسانش  یم  ار  یسک  نیمز  رد  ایآ  .دینک  قیدصت  ار  منخس  میوگ ، یم  تسار  رگا  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  »
ربمایپ رتخد  دنزرف  مردارب ، نم و  زج  یسک  نیمز ، يور  رب  ایآ  و  دنشاب ؟ رتبوبحم  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلا )) هیلع  ) نسح ماما   ) مردارب

!«. زگره هن ، دنداد : خساپ  یگمه  دراد ؟ دوجو 

لوـسر هک  مسانـش  یمن  مَکَح )  ) شردـپ و  ناورم )  ) درم نیا  زا  ریغ  ار  ینوـعلم  رـسپ  نوـعلم  نیمز  يور  رد  نیقی  هب  : » دوـمرف سپس 
نایم رد  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف ): درک و  ناورم  هب  ور  هاگنآ   ) .درک درط  ناشقافن ) رطاخ  هب   ) ار نت  ود  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ

شتیب لها  شلوسر و  ادخ و  هب  تبسن  تردپ  زا  وت و  زا  رت  توادع  رپ  دننک ، یم  مالسا  ياعّدا  هک  یناسک  نایم  زا  برغم  قرـشم و 
هاگ ره  وت  هک  تسا  نآ  منخس  نیا  هناشن  مسانش و  یمن 

هحفص 274

!«. دتفا یم  ورف  تیاه  هناش  زا  تیادر  يوش ، یم  نیگمشخ 

(1 !) داتفا ورف  شا  هناش  زا  شیادر  دروخ و  یناکت  تساخرب ، سلجم  نآ  زا  دش و  نیگمشخ  ناورم  هک  یتقو  دیوگ : یم  يوار 

هک دنزاس  دودحم  ار  نآ  لقا  ال  دنناوتن ، رگا  و  دوش ، هدرپس  یشومارف  هب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تاراختفا  دنتشاد  رارـصا  هّیما  ینب 
( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  یلو  .میدرک  هدهاشم  الاب  ثیدح  رد  ار  نآ  هنومن 
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ناشن دناشن و  دوخ  ياج  رس  رب  دوب  تیب  لها  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  ار  ناورم »  » ینعی يوما  جوجل  درم  نیا  دوخ ، یقطنم  نایب  اب 
رتارف و اـهنآ  تاراـختفا  یلو  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  تاراـختفا  نیرتگرزب  زا  ( مالـسلا اـهیلع  ) ارهز همطاـف  دوجو  هچرگ  داد 

.تسا نآ  زا  رت  هدرتسگ 

هیواعم لاوما  هرداصم   4

هب نآ  یپ  رد  درک و  هرداصم  دـندرب ، یم  هیواعم  يارب  نمی  زا  هک  ار  یلاوما  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
: تشون هیواعم 

، َْکَیلِإ ًابیط  ًارَْبنَع َو  الَلُح َو  الام َو  ُلِمْحَت  ِنَمَْیلا  َنِم  اـِنب  ْتَّرَم  ًاریع  َّنِاَـف  ُدـَْعب : اـّمَا  َنایْفُـس ، ِیبَأ  ِْنب  ِهَیِواـعُم  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  »
(، مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نیـسح  زا  ُمالَّسلا ;  اُهتْذَخَاَف َو  اْهَیلِإ  ُتْجَتِْحا  یِّنِا  َو  َکیبَأ ، ینَِبب  ِلَهَّنلا  َدَْعب  اِهب  َّلُعَت  َو  َقْشَمِد ، َِنئازَخ  اهَعِّدَُوِتل 

یبا نب  هیواعم  هب 

رد ار  اهنآ  ات  دمآ ، یم  وت  يوس  هب  تاّیرطع ، ربنع و  كاشوپ ، لاوما ، اب  هارمه  نمی  زا  هک  داتفا  ام  هب  یناوراک  رذگ  دعب ! اّما  نایفس ;
(2 «.) مالسلاو .مدرک  فّرصت  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  متشاد ، زاین  اهنادب  نم  .ینک  ریس  نآ  اب  ار  تردپ  نادنزرف  یهد و  ياج  قشمد  هنازخ 

یقرواپ

ح ص 206 ، ج 44 ، راونالاراحب ، و  راصتخا ) اب   ) ص 58 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ح 166 ;  ص 97-96 ، ج 2 ، جاجتحا ،  . 1
.2

ص 195. ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  ص 409 و  ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 275

هراچ یلو  دید  یم  دوخ  يارب  يرطخ  ار  مشاه  ینب  لاوما  ینوزف  هک  نیا  صوصخ  هب  تفشآرب ;  تخـس  ربخ  نیا  ندینـش  اب  هیواعم 
.تشادن توکس  زج  يا 

! عونمم نیسح  اب  تاقالم   5

هیلع ) نیـسح ماما  اب  قارع  مدرم  تاقالم  عنام  هنیدم ) رادـنامرف   ) هبتع نب  دـیلو  دـنک : یم  لقن  ّتنـس  لها  فورعم  دنمـشناد  يرذالب 
: دومرف دیلو  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دوب  هدش  مالسلا )

متس نتشیوخ  هب  هک  یسک  يا  َکُّمَع ; !؟ َْتنَأ َو  ُهَْتلِهَج  ام  یّقَح  ْنِم  اُوفَرَع  مْوَق  َْنَیب  یْنَیب َو  ُلوُحَت  َمالَع  ِهِّبَِرل ، ًایصاع  ِهِسْفَِنل ، ًاِملاظ  ای  »
، هدومن
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وت هک  یلاح  رد  دنـسانش ، یم  ارم  تلزنم  ردق و  هک  يوش  یم  یمدرم  اب  نم  تاقالم  عنام  ارچ  يا ! هدرک  ینامرفان  ار  تراگدرورپ  و 
.»؟ دیلهاج هاگیاج  نآ  هب  تبسن  هیواعم )  ) تیومع و 

يا هنالهاج  راک  هب  تسد  وت  هب  تبسن  ام  زا  ریغ  یناسک  دوشن  ببس  وت ، ربارب  رد  ام  يرابدرب  ملح و  شاک  يا  تفگ : خساپ  رد  دیلو 
يا هداد  ماجنا  زیمآ  هرطاخم  يراک  تروص  نآ  رد  هک  ینزن ; یمادقا  هب  تسد  هک  ینامز  ات  مشخب  یم  ار  تنابز  ياه  يدـنت  .دـننزب 

نمشد ار  ام  زورما  هک  هنوگ  نیمه  دنتسین ) رابدرب  نم  لثم  همه  هک  ارچ   ) تشذگ دهاوخ  وت  رب  هچ  ام  زا  سپ  هک  یتسناد  یم  رگا  و 
(1 !!) تشاد یهاوخ  تسود  يراد ، یم 

ياج مدرم  ياهلد  نورد  رد  ًاصوصخ ، مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ًامومع و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هک  دنتـسناد  یم  هیما  ینب  يرآ ; 
یم عطق  ار  هطبار  نیا  يا  هلیـسو  ره  اب  اذـل  دزاس ، یم  رت  لزلزتم  ار  اهنآ  لزلزتم  تموکح  ياه  هیاـپ  مدرم  اـب  اـهنآ  طاـبترا  دـنراد و 

.دندرک

ناقشاع هک  زابکاپ  ناناملسم  يارب  ار  اه  تمحازم  عاونا  و  دنتشاد ، تشحو  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  اب  مدرم  تاقالم  زا  اهنآ  يرآ ; 
ماما یلو  دنتشاد ; یم  اور  دندوب ، مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها 

یقرواپ

ح 15. ص 157-156 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا   . 1

هحفص 276

.تخاس یم  رارقرب  ار  هطبار  تخات و  یم  اهنآ  رب  نابز  ریشمش  اب  ( مالسلا هیلع  ) نیسح

هیواعم اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دیدش  دروخرب   6

زابکاپ عاجش و  نادرم  نآ  شنارای ، و  يدع » نب  رجُح   » هیواعم هک  یماگنه  : » دنک یم  لقن  نینچ  جاجتحا  باتک  رد  یسربط  موحرم 
یتقو .دش  زاجح  راپسهر  جح  مسارم  يارب  لاس  نامه  رد  دناسر ، تداهش  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیش  زا 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ ترضح  نآ  هب  درک  تاقالم  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک 

!؟ میدرک هچ  تردپ  نایعیش  شناوریپ و  نارای و  و  رجُح »  » اب ام  هک  هدیسر  ربخ  وت  هب  ایآ  هللادبعابا ! يا 

.»؟ دیدرک راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  ْمِِهب ; ؟ َْتعَنَص  ام  َو  : » دومرف ماما 

!! میدراذگ زامن  نانآ  رب  میدرک و  نفک  میتشک و  ار  نانآ  تفگ :

: دومرف درک و  یخلت  مّسبت  مالسلا ) هیلع  ) ماما

ٍّیلَع َو یف  َُکتَعیقَو  ینَغََلب  ْدََـقل  َو  ْمُهانْرَّبَق ، ْمِْهیَلَع َو ال  اْنیَّلَـص  ْمُهاـّنَّفَک َو ال  اـم  َکَتَعیـش  اـْنلَتَق  َْول  اـنَّنِکل  ُهَیِواـعُم ، اـی  ُمْوَْقلا  َکُمْـصَخ  »
ُهّللاَو َکَّنِإَف  ...اَهل  اْهیَلَع َو  َّقَْحلا  اَْهلَـس  َُّمث  َکِسْفَن ، یلِإ  ْعِجْراَف  َِکلذ  َْتلَعَف  اذِإَف  ِبُویُْعلِاب ، َمِشاـه  یَنب  َکُـضاِرتْعا  َو  انِـضُْغِبب ، َکـُماِیق 

; ْعَد ْوَا  َکِسْفَِنل  ْرُْظناَف  ََکل  َرَظَن  َو ال  ُُهقاِفن ، َثَدَح  َو ال  ُهُمالْسِإ ، َمِدَق  ام  الُجَر  انِیف  َْتعَطَأ  ْدََقل 

مینک یم  نفک  ار  نانآ  هن  میناسرب  لتق  هب  ار  وت  ناوریپ  ام  رگا  اّما  دندوب ) صلاخ  ناملسم  یلو  ، ) دندوب نمـشد  وت  اب  نانآ  هیواعم  يا 
!(. میناد یمن  ناملسم  ار  نانآ  هک  ارچ   ) میراپس یم  كاخ  هب  ار  نانآ  هن  میناوخ و  یم  زامن  نانآ  رب  هن  و 

يا و هتساخرب  ام  اب  ینمشد  هب  و  ییوگ ) یم  ازسان  و   ) يزرویم ینمشد  مالسلا ) هیلع  ) یلع مردپ  هب  تبـسن  وت  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب 
نادجو زا  سپـس  نک ، هعجارم  نتـشیوخ  هب  یهد ، یم  ماجنا  یلامعا  نینچ  هک  نامز  ره  .ینک  یم  ییوج  بیع  مشاه  ینب  هب  تبـسن 

...وت عفن  هب  ای  دشاب  وت  ررض  هب  هاوخ  رگنب ) ار  دوخ  بویع  و   ) سرپب ار  قح  دوخ 

هحفص 277

وا قافن  درادن ، مالسا  رد  يا  هقباس  هک  يدرک  تعاطا  صاع ) ورمع   ) يدرم زا  ام ، اب  ینمشد  رد  وت  دنگوس ! ادخ  هب 
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(1 !) نک اهر  ار  اهراک  نیا  ای  شیدنیب و  يا  هراچ  شیوخ  يارب  تدوخ  ای  لاح ، ره  هب  .درادن  وت  يارب  يریخ  دصق  هتشادن و  یگزات 

یلو دـنک ;  ریقحت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایعیـش  دـیامن و  دـیدهت  ار  ماما  و  دـنک ، ییامن  تردـق  نخـس  نیا  اب  تساوخ  یم  هیواعم 
زا تعاطا  ینعی  وا ، یتخبدب  ّمهم  ياه  هشیر  زا  یکی  هب  نمض  رد  .دش  هتـسب  شناهد  هک  داد  وا  هب  یخـساپ  نانچ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

.دومرف هراشا  صاع ، رمع و 

هیواعم هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نحللا  دیدش  همان   7

: تشون ( 2) هیواعم همان  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

ُدِّدَُسی اَهل َو ال  يدـْهَی  ِتانَـسَْحلا ال  َّنِا  ...اِهب َو  ِینُّنَظَت  ْنُکَت  َْمل  ٌرُوُما  یّنَع  َْکَیلِإ  ْتَهَْتنِا  ُهَّنَأ  ِهِیف  ُرُکْذَـت  َُکباتِک  ِینَءاج  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اّمَأ  »
َبِذَـک َو  ِعْمَْجلا ، َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملَا  ِهَمیِمنَّلِاب ، َنوُءاّشَْملا  َنوُّقالُْملا  ُهاّقَر  امَّنِإَف  یِّنَع ، َْکَیلِإ  َِیقُر  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  ام  اّمَأ  َو  یلاـعَت ، ُهّللا  ـَّالِإ  اـْهَیلِإ 

ِبْزِح َنیِّلِحُمْلا ، َِنیطِـساْقلا  َِکبْزِح  ْنِم  َْکنِم َو  َِکلذ  ِكْرَت  ِیف  َهّللا  یَـشْخََال  ّینِإ  َو  ًافالِخ ، ًابْرَح َو ال  ُتْدَرَأ  ام  َنُوقِراـْملا ، َنوُواـْغلا 
.ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  ِناوْعَأ  َو  ِِملاّظلا ،

ْمُهَْتلَتَقَف ِرَْکنُْملا !؟ ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنُوُرمْأَی  َو  َعَِدْبلا ، َنوُعِظْفَتْـسَی  اُوناک  َنیِذَّلا  َنِیِتبْخُمْلا  َنیِِدباْعلا  ِِهباحْـصَأ  رْجُح َو  َِلتاق  َتَْسلَأ 
.ِهِدْهَِعب ًافافِْختْسا  ِهّللا َو  یَلَع  ًهَأْرُج  َهَدَّکَؤُْملا  َدوُهُْعلا  َو  َهَظِیلَْغلا ، َقیثاوَْملا  ُمُهَْتیَطْعَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ًاناوْدُع  ًاْملُظ َو 

یقرواپ

ح 19. ص 129130 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ح 163 و  ص 8889 ، ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 1

دوب و هدرک  تحیصن  مه  نآ  رد  دوخ  رادنپ  هب  هتشون و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  هیواعم  هک  تسا  يا  همان  خساپ  رد  همان  نیا   . 2
.تسا هدمآ  ص 24  ریدغلا ج 10 ، رد  هیواعم ، همان  .دیدهت  مه 

هحفص 278

ِْنب وِرْمَع  ِِلتاِقب  َتَْسل  َوَأ 
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.ِلابِْجلا ِفَعَش  ْنِم  َْتلََزن  ُمْصُْعلا  ُْهتَمِهَف  َْول  ام  ِدوُهُْعلا  َنِم  ُهَْتیَطْعَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهَْتلَتَقَف  ُهَدابِْعلا ؟ ُهَهْجَو  ْتَْلبَأ  ْتَقَلْخَأ َو  يِذَّلا  ِقِمَْحلا 

ِشارِْفِلل َو ََدلَْولا  َّنَأ  ( : » هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  یـضَق  ْدَق  َو  َنایْفُـس ، یبَا  ُْنبا  ُهَّنَا  َتْمَعَزَف  ِمالْـسِْالا ، ِیف  ًادایز  یعَّدُْملا  َتَْسل  َوَأ 
؟ ِلْخَّنلا ِعوُذُج  یلَع  ْمُُهبِّلَُصی  َو  فالِخ ، ْنِم  ْمُهَلُجْرَأ  ْمُهَیِْدیَأ َو  ُعِّطَُقی  ْمُُهُلتْقَی َو  ِمالْسِْالا  ِلْهَأ  یلَع  ُهَتْطَّلَس  َُّمث  َرَجَْحلا .» ِرِهاْعِلل 

یلَع ُهَّنَأ  ُدایِز  ِهیف  َْکَیلِإ  َبَتَک  يِذَّلا  َّیِمَرْـضَْحلا  َِلتاق  َتَْسل  ْوَأ  َْکنِم  اوُْسَیل  َو  ِهَّمُْالا ، ِهِذـه  ْنِم  ُتَْسل  َکَّنَأََـکل  ُهَیِواـعُم ! اـی  ِهّللا  َناـْحبُس 
ْوـَل ال َو  ِهیف ، َْتنَأ  يذَّلا  َکَِـسلْجَم  َکَـسَلْجَأ  يذَّلَا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهِّمَع ُْنبا  ُنید  َوُـه  ٍّیلَع  ُنید  َو  ُهَـهْجَو ، ُهـّللا  َمَّرَک  ٍّیلَع  ِنـید 

امیف َْتُلق  َو  ْمُْکیَلَع ، ًهَّنِم  اِنب  ْمُْکنَع  ُهّللا  اَهَعَضَوَف  ِْفیَّصلاَو ، ِءاتِّشلا  َهَلْحِر  ِْنیَتَلْحِّرلا :  َمُّشَجَت  َِکئابآ  ِفَرَـش  َِکفَرَـش َو  ُلَْضفَأ  َناک  َِکلذ 
.اْهیَلَع َِکتَرامِإ  ْنِم  َمَظْعَأ  ًهَْنِتف  اَهل  ُمَلْعَأ  ّینِإ ال  .هَْنِتف َو  یف  َهَّمُْالا  ِهِذه  َّنَّدُرَت  ال  َْتُلق :

َو یِّبَر ، یلِإ  ٌَهبُْرق  ُهَّنِإَف  ْلَْعفَأ  ْنِإَف  َكِداهِج ، ْنِم  َلَْضفَا  ُفِرْعَأ  ام  ِهّللاَو  ّینِإ  .دَّمَُحم َو  ِهَّمُِال  َِکنیِدـِل َو  َکِسْفَِنل َو  ْرُْظنُا  َْتُلق : امیف  َْتُلق  َو 
.یضْرَی ُّبُِحی َو  اِمل  َقیفْوَّتلا  ُُهلَأْسَأ  َو  ینیِدل ، َهّللا  ُرِفْغَتْسَأَف  ُْهلَْعفَأ  َْمل  ْنِإ 

، َّرُِـضت ْنَأ ال  اوُجْرََال  ّینِإ  َو  َنوُِحلاّصلا ، ُداُکی  ًامیدََقل  يرْمَعَلَف  ََکلاَدب ، امیف  ُهَیِواعُم  ای  ینْدِکَف  َكْدِکَأ ، ِینْدِکَت  یتَم  َْتُلق : امیف  َْتُلق  َو 
ّالِإ ًهَریبَک  ًهَریغَـص َو ال  ُرِداُغی  ًاباتِک ال  ِهِّلل  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ُهَیِواعُم ! ای  َهّللا  ِقَّتا  َو  ََکلادـَب ، اـم  ینْدِـکَف  َکَـلَمَع ، ّـالِإ  ُقَحْمَت  ـال  َکَـسْفَن َو  ّـالِإ 

، ِبالِْکلِاب ُبَْعلَی  َو  َبارَّشلا ، ُبَرْشَی  ًاّیبَص  َِکتَرامِإ  َو  ِهَمْهُّتلِاب ، َكَذْخَأ  َو  ِهَّنَّظلِاب ، َکَْلتَق  ََکل  ساِنب  َْسَیل  َهّللا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  اهاصْحَأ ،
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«. ُمالَّسلا َهَّیِعَّرلا َو  َْتعَضَأ  َو  َکَنیِد ، َتْکَلْهَأ  َو  َکَسْفَن ، َْتَقبْوَأ  ْدَق  ّالِإ  َكارَأ  ام 

نم يدرک  یمن  نامگ  هک  تسا  هدیـسر  يرابخا  وت  هب  نم  بناج  زا  يا : هدـش  روآدای  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  وت  هماـن  دـعب ! اـّما 
نیا اّما  و  دنادرگ ، یم  ّقفوم  هدرک و  تیاده  اه  یبوخ  تمـس  هب  ار  اه  ناسنا  هک  تسادـخ  طقف  هّتبلا  منزب ، ییاهراک  نینچ  هب  تسد 

هک

هحفص 279

زادنا هقرفت  نیچ و  نخس  ناسولپاچ  راک  اهربخ  هنوگ  نیا  شرازگ  میوگب : دیاب  هدیـسر ، وت  هب  نم  بناج  زا  يرابخا  نینچ  يا  هتفگ 
.دنا هتفگ  غورد  نید  یب  هارمگ  نارگ  شرازگ  تسا ; 

( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  مردارب  وت و  نایم  هک  یحلـص  نامیپ  رطاخ  هب   ) مرادن ار  وت  اب  يریگرد  گنج و  دصق  رـضاح ، لاح  رد  نم 
هشیپ و متـس  هورگ  نامه  دـنا ، هدرمـش  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  تراکمتـس  بزح  اب  وت و  اب  هزرابم  كرت  يارب  و  تسا ) هدـش  اضما 

! مکانمیب دوخ  يادخ  زا  هدش  هدنار  ِناطیش  نارای 

فورعم و هب  رما  دوب ، نارگ  نانآ  رب  اه  تعدب  دندوب ; سرتادخ  نادباع  هک  اه  نامه  یتسین ؟ شنارای  يدـع و  نب  رجُح  لتاق  وت  ایآ 
زا یناسرن ) اـهنآ  هب  يرازآ  هک   ) یتسب مکحم  ياـه  ناـمیپ  دـهع و  يداد و  ناـما  هک  نآ  سپ  ار  اـهنآ  وت  .دـندرک  یم  رکنم  زا  یهن 

.دوبن یهلا  نامیپ  ندرمش  کبس  دنوادخ و  ربارب  رد  ینامرفان  رطاخ  هب  زج  نیا  و  یتشک ! ینمش  يرگدادیب و د  يور 

ياه نامیپ  زا  سپ  زین  ار  وا  .دوب  هدرک  هدوسرف  ار  شا  هرهچ  ناوارف  تدابع  هک  يدرم  نامه  یتسین ؟ قِمَح » نب  ورمع   » لـتاق وت  اـیآ 
ضّرعت مدع 
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! دندمآ یم  ریز  هب  اه  هوک  يادنلب  زا  دنتفای  یم  رد  ار  نآ  نابایب  ناوهآ  رگا  هک  ییاه  نامیپ  يدناسر ، لتق  هب 

نایفـسوبا دـنزرف  ار  وا  يا و  هداد  تبــسن  تردـپ ) هـب   ) ار داـیز » ( » راـب نیتـسخن  يارب   ) مالــسا رد  هـک  یتـسین  سک  ناـمه  وـت  اـیآ 
زج راـکانز  يارب  تسا و  رهوـش  نآ  زا  دـنزرف  : » هک درک  مکح  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  هک  یلاـح  رد  ( 1) يدناوخ

!«. تسین یبیصن  ندش ، راسگنس 

تسد و دناسرب و  لتق  هب  ار  اهنآ  هک  یتخاس  ّطلسم  ناناملسم  رب  ار  هدولآ  درم  نیا  يدرک ، قحلم  نایفسوبا  هب  ار  دایز  هک  نآ  زا  سپ 
رب ار  اهنآ  هدرک و  عطق  ار  ناشیاپ 

یقرواپ

ینعی  ) دوب فورعم  هیبا » نب  دایز   » ای هّیمـس » نب  داـیز   » هب دـنداد و  یم  تبـسن  شرداـم  هب  ار  وا  دوبن  مولعم  شردـپ  نوچ  داـیز »  . » 1
کی رد  دایز ، بذج  يارب  هیواعم  ور ، نیا  زا  .دوب  نایفـسوبا  تشاد ، طابترا  دایز  ردام  اب  هک  یناسک  زا  یکی  شردـپ ;)! رـسپ  دایز ،

.دوب یکانرطخ  تیانج  تعدب و  نیاو  درک ! مالعا  شیوخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  ار  وا  یمسر ، هسلج 

هحفص 280

! دزیوایب راد  هب  لخن  ياه  هخاش 

! دنتسین وت  زا  زین  مدرم  نیا  یتسین و  یمالسا  تّما  زا  وت  ایوگ  هیواعم  يا  هللا ! ناحبس 

هیلع ) یلع نید  رب  يو  هک  تشون  وت  هب  وا  هراب  رد  هفوک ) یلاو   ) دایز هک  یـسک  نامه  یتسین ؟ یمرـضح »  » لتاق وت  ایآ  هیواعم )! يا  )
هک يربمایپ  نامه  تسا ; هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  شّمع  رسپ  نید  نامه  مالسلا ،) هیلع  ) یلع نید  هک ) نادب   ) .تسا مالسلا )

ردق و نیرترب  یتشاد ؟ يراختفا  هچ  يدروآ ، یمن  تسدب  ار  هاگیاج  نیا  رگا  و  تسا ! هدناسر  يزورما  هاگیاج  هب  ار  وت 
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زا ار  اه  تمحز  نآ  داهن و  ّتنم  امـش  رب  دـنوادخ  ( 1 ،) دوب هناتـسبات  هناتـسمز و  ياه  چوک  جنر  لّمحت  نامه  تناردـپ ، وت و  تلزنم 
.تشادرب تّوبن ) نادناخ   ) ام تکرب  هب  امش  شود 

نم هک ) نادـب  سپ  !« ) زادـنایم بوشآ  هنتف و  رد  ار  تّما  نیا  : » هک دوـب  هدـمآ  نینچ  نم  هب  باـطخ  تیاـه  هتفگ  رد  دوزفا ): سپـس  )
! مرادن غارس  وت  ییاورنامرف  زا  رتگرزب  يا  هنتف  یمالسا  تّما  يارب 

رب نم  ّدـض  رب  مایق  تفلاخم و  زا  و   ) امنب ار  دّـمحم  تّما  تنید و  تدوخ و  هظحالم  : » هک دوب  نیا  نم  هب  باـطخ  تنانخـس  هلمج  زا 
(!«. شاب رذح 

راگدرورپ هب  نم  یکیدزن  بّرقت و  هیام  منک ، يراک  نینچ  رگا  سپ  مرادن ; غارـس  وت  اب  داهج  زا  رترب  ار  يراک  نم  دنگوس ! ادـخ  هب 
نادب دراد و  تسود  ار  هچنآ  رد  وا  زا  منک و  یم  رافغتـسا  داهج ) كرت  يارب   ) دـنوادخ زا  منزن ، يراک  هب  تسد  رگا  دوب و  دـهاوخ 

.میامن یم  قیفوت  بلط  تسا  دونشخ 

«. منک یم  نینچ  زین  نم  ینک ، حرط  نم  ّدض  رب  يا  هشقن  وت  هاگ  ره  : » يا هتفگ  نم  هب  نینچمه 

.دنتفرگ یم  رارق  رازآ  هئطوت و  دروم  ناحلاص  خیرات ، هشیمه  دنگوس ! مناج  هب  نک ; هئطوت  نم  ّدض  رب  یناوت  یم  هچ  ره  هیواعم ! يا 
تدوخ هب  زج  تیاه  هسیسد  مراودیما  نم 

یقرواپ

تشاد یمرگ  ًاتبسن  ياوه  هک  نمی  نیمزرس  ینعی  بونج  يوس  هب  ناتسمز  لصف  رد  هک  شیرق  یتراجت  ياهرفـس  هب  تسا  هراشا   . 1
.دندرک یم  رفس  تشاد ، یبولطم  میالم و  ياوه  هک  ماش  نیمزرس  لامش و  يوس  هب  ناتسبات  لصف  رد  و 

هحفص 281

هچ ره  سپ  دزاسن ، هابت  ار  تشالت  راک و  زج  و  دناسرن ، بیسآ 
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! نکن راذگورف  نم  هرابرد  دسر ، یم  ترطاخ  هب 

ار یگرزب  کچوک و  لمع  چیه  هک ) تسا  یلامعا  تبث  ّلحم  و   ) باتک دنوادخ  يارب  هک  نادب  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  هیواعم ! يا 
.درک دهاوخ  هرامش  ار  اهنآ  همه  دنک و  یمن  راذگورف 

ریگتـسد یهاو  تاماهّتا  اب  يا و  هدـناسر  لتق  هب  هناهب  رادـنپ و  کی  اب  ار  يدارفا  هچ  وت  هک  دـنک  یمن  شومارف  دـنوادخ  هک  نادـب  و 
؟ يا هدرک 

راوخ ار  تدوخ  راک ، نیا  اب  .يا  هدناسر  دوخ  يدـهع  تیالو  هب  تسا ) دـیزی  هب  هراشا   ) ار زاب  گس  راوخبارـش و  یکناوج  نینچمه 
(1) .مالسلا و  يا ! هدرک  هابت  ار  مدرم  هتخاس و  دوبان  ار  تنید  هدرک و 

ناطلـس ربارب  رد  درادن ، تسد  رد  یتردـق  ًارهاظ  هک  ینامز  رد  مه  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هدـش  باسح  نیتم و  هناعاجـش و  همان  نیا 
یم اشفا  ار  هّیما  ینب  نیگنن  خـیرات  زا  ییاه  هشوگ  هک  يا  همان  تشاد ، تسد  رد  ار  زیچ  همه  هک  هیواـعم  نوچمه  يراـّبج  رگمتس و 

فورعم هب  رما  هفیظو  زا  تسد  زین  هیواعم  تردق  نامز  رد  یّتح  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دهد  یم  ناشن  دزادرپ ، یم  نآ  دقن  هب  دنک و 
.درک یم  یفّرعم  یناسنا ، ریغ  هکلب  یمالسا  ریغ  ار  هیواعم  تموکح  تحارص  اب  تشاد و  یمن  رب  رکنم  زا  یهن  و 

: تسا رتروآ  مرش  يرگید  زا  مادک  ره  هک  دنک  یم  هراشا  هیواعم  هایس  همانراک  زا  شخب  هس  هب  همان  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

« يدع نب  رجح   » دـننام دـندوب ، يزیتس  ملظ  داهج و  ياهوگلا  نیرتهب  زا  هک  ینامیا  اب  اوقت و  اب  زابکاپ و  دارفا  نوخ  نتخیر  تسخن ،
ندرک هدنز  رگید  و  قمح ،» نب  ورمع   » و

یقرواپ

ج هسایسلا ، همامالا و   . 1
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يدیلک ياه  تسپ  ندرپس  رگید ، و  رجحلا ;» رهاعلل  شارفلل و  دـلولا   » یمالـسا ملـسم  نوناق  اب  تفلاخم  یلهاج و  تشز  ّتنـس  کی 
.ّتیصخش یب  وربآ و  یب  ماندب و  دارفا  هب  یمالسا  روشک 

نیرتمک وا  ياهدیدهت  زا  و  درمش ، یم  شیوخ  ّمهم  ياهوزرآ  زا  ار  هیواعم  ینوعرف  هاگتسد  اب  داهج  همان  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
.دهد یمن  هار  دوخ  هب  یساره 

رگید تیاور  هب  همان  نامه   8

: تشون نینچ  هیواعم  همان  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نادیهش  رالاس  رگید ، یتیاور  قباطم 

يدْهَی ِتانَسَْحلا ال  َّنِإَف  ٌریِدَج ، َكَْدنِع  اهِْریَِغب  اَنَأ  َو  ٌبِغار ، اْهنَع  ِیل  َْتنَأ  ٌرُوُما  یّنَع  َکَغََلب  ْدَق  ُهَّنَا  ُرُکْذَت  َُکباتِک ، ینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اّمَأ  »
.ُهّللا َّالِإ  اْهَیلِإ  ُدِّدَُسی  َو ال  اَهل ،

ُْمیا َو  ًافالِخ ، َْکیَلَع  ًابْرَح َو ال  ََکل  ُدیرُأ  ام  َو  ِمیمنَّلِاب ، َنُؤاّشَْملا  َنُوقّالُْملا  َْکَیلِإ  ُهاقَر  امَّنِا  ُهَّنِاَف  یّنَع ، َْکَیلِإ  یهَْتنِا  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  ام  اّمَا  َو 
...َِکلذ ِكْرَت  ِیف  ِهِّلل  ٌِفئاَخل  ّینِإ  ِهّللا 

، ِمئال َهَمَْول  ِهّللا  ِیف  َنُوفاخَی  َو ال  َعَِدْبلا ، َنوُمِظْعَتْسَی  َْملُّظلا َو  َنوُرِْکُنی  اُوناک  َنیذَّلا  َنیِدباْعلا  َنیِّلَـصُْملا  هَْدنِک َو  اخَأ  ًارْجُح  َِلتاْقلا  َتَْسلَأ 
، ْمُهَْنَیب َکَْنَیب َو  َناک  ثَدَِحب  ْمُهَذُخْأَت  َو ال  َهَدَّکَؤُْملا ، َقیثاوَْملا  َو  َهَظَّلَغُْملا ، َناْمیَْالا  ُمُهَْتیَطْعَأ  َْتنُک  ام  ِدَْعب  ْنِم  ًاناوْدُع  ًاْملُظ َو  ْمُهَْتلَتَق  َُّمث 

.َکِسْفَن یف  اهُدِجَت  هَّنِحَِاب  َو ال 

ْتَرَفَـص َو  ُهُمْـسِج ، َلَحَنَف  ُهَدابِْعلا ، ُْهتَْلبَأ  يذَّلا  ِحـِلاّصلا  ِدـْبَْعلَا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِبِحاص  ِقِمَْحلا  ِْنب  وِرْمَعَِلتاـق  َتَْسل  َوَأ 
َکِّبَر َو یلَع  ًهَأْرُج  ُهَْتلَتَق  َُّمث  ِلَـبَْجلا  ِْسأَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلَزََنل  ًاِرئاـط  ُهَْتیَطْعَأ  َْول  اـم  ِهِقیثاوَم  ِهّللا َو  ِدوُهُع  ْنِم  ُهَْتیَطْعَأ  ُهَْتنَّمَأ َو  اـم  َدـَْعب  ُُهنْوـَل ،

.ِدْهَْعلا َِکلِذب  ًافافِْختْسا 

ُْنبا ُهَّنَأ  َتْمَعَزَف  فیقَث ، ِْدیَبُع  ِشاِرف  یلَع  ِدُولوُْملا  َهَّیَمُس  َْنب  َدایِز  یِعَّدُْملا  َتَْسل  َوَأ 
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َو َکیبَأ ،
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ًيدُه ِْریَِغب  َكاوَه  َْتعَبَت  ًادُّمَعَت َو  ِهّللا  ِلوُسَر  َهَّنُـس  َتْکَرَتَف  ُرَجَْحلا ،» ِرِهاْعِلل  ِشارِْفِلل َو  ُدـَلَْولأ  (» هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  ْدَـق 
َتَْسل َکَّنَأَک  ِلْخَّنلا ، ِعُوذُج  یلَع  ْمُُهبِّلَُـصی  ْمُهَُنیْعَأ َو  ُلَمْـسَی  َو  ْمُهَلُجْرَأ ، َنیِِملْـسُْملا َو  يِْدیَأ  ُعَطْقَی  ِْنیَقارِْعلا ، یَلَع  ُهَتْطَّلَـس  َُّمث  ِهّللا ، َنِم 

.َْکنِم اوُْسَیل  َو  ِهَّمُْالا ، ِهِذه  ْنِم 

ْنَم َّلُک  ُْلْتقا  ِنَأ  ِْهَیلِإ : َْتبَتَکَف  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَص  ٍّیلَع  ِنیِد  یلَع  اُوناک  ْمُهَّنَأ  َهَّیَمُس  ُْنبا  ُمِهیف  َبَتَک  َنیذَّلا  َنیِّیِمَرْـضَْحلا  َبِحاص  َتَْسل  َوَأ 
ِِهب َو  َُکبِرْـضَی ، َكاـبَأ َو  ِْهیَلَع  ُبِرْـضَی  َناـک  يذَّلا  ِهّللاَو  ( مالـسلا هیلع  ) ٍِّیلَع ُنید  َو  َكِْرمَأـِب ، ْمِِهب  َلَّثَم  ْمُهَلَتَقَف َو  ٍّیلَع ، ِنید  یلَع  َناـک 

.ِْنیَتَلْحِّرلا َکیبَأ  ُفَرَش  َُکفَرَش َو  نَاَکل  َِکلذ  َْول ال  َو  َتْسَلَج ، يِذَّلا  َکَِسلْجَم  َتْسَلَج 

ًهَْنِتف ُمَلْعَأ  ّینِإ ال  َو  هَْنِتف .» َیلِإ  ْمُهَدِرَت  ْنَأ  ِهَّمُْـالا َو  ِهِذـه  اـصَع  َّقَش  ِقَّتا  و  دّـمَُحم ، ِهَّمُِـال  َِکنیِدـِل َو  َکِـسْفَِنل َو  ْرُْظنُا  : » َْتُلق اـمیف  َْتُلق  َو 
ْنَأ ْنِم  َلَْضفَأ  اْنیَلَع  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم ِهَّمُِال  ینیِدـِل َو  یـسْفَِنل َو  ًارَظَن  ُمَلْعَأ  َو ال  اـْهیَلَع ، َکـِتَیالِو  ْنِم  ِهَّمُْـالا  ِهِذـه  یلَع  َمَظْعَأ 

.يِْرمَأ ِداشْرِِال  ُهَقیفْوَت  ُُهلَأْسَأ  َو  یْبنَِذل ، َهّللاُرِفْغَتْسَأ  ّینِإَف  ُُهتْکَرَت  ْنِإ  َو  ِهّللا ، َیلِإ  ٌَهبُْرق  ُهَّنِإَف  ُْتلَعَف  ْنِاَف  َكَدِهاجُأ 

َو َّیف ، َكُْدیَک  ِینَّرُـضَی  ْنَأ ال  اوُجْرَأ  یِّنِاَف  ََکلاَدب ، ام  ینْدِکَف  ینْدِکَت .» َكْدِـکأ  ْنِا  َو  ِینْرِْکُنت ، َُکتْرَْکنأ  ْنِإ  ّینِإ  : » َْتُلق امیف  َْتُلق  َو 
َْتیَفَو اـم  يرْمََعل  َو  َكِدـْهَع ، ِضْقَن  یلَع  َتْصَّرَحَت  َو  َکَـلْهَج ، َْتبِکَر  ْدَـق  َکَّنَِـال  َکِـسْفَن ، یلَع  ُْهنِم  َّرَـضَأ  دَـحَأ  یلَع  َنوُـکَی  ـال  ْنَأ 

ْنَأ ِْریَغ  ْنِم  ْمُهَْتلَتَقَف  ِقیثاوَْملا ، ِدوُهُْعلاَو َو  ِناـْمیْالا  ِحـْلُّصلا َو  َدـَْعب  ْمُهَْتلَتَق  َنیذَّلا  ِرَفَّنلا  ِءـالُؤه  َکـِْلتَِقب  َكَدـْهَع  َتْضَقَن  ْدََـقل  َو  طْرَِـشب ،
، انَّقَح ْمِهِمیظْعَت  َو  انَلْضَف ، ْمِهِرْکِِذل  ّالِإ  ْمِِهب  َِکلذ  ْلَعْفَت  َْمل  اُولَتَق َو  اُولَتاق َو  اُونوُکَی 
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.اوُکِرُْدی ْنَأ  َْلبَق  اُوتام  ْوَأ  اُولَعْفَی  ْنَأ  َْلبَق  َِّتم  ْمُْهُلتْقَت  َْمل  َْول  َکَّلََعل  .ْرمَأ  َهَفاخَم  ْمُهَْتلَتَقَف 

ُهّللا َْسَیل  َو  ( 1 (،) اَهاَصْحَأ َّالِإ  ًهَرِیبَک  َالَو  ًهَریِغَص  ُرِداَُغی  َال   ) ًاباتِک یلاعَت  ِهِّلل  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ِباسِْحلِاب ، ْنِْقیَتْسا  َو  ِصاصِْقلِاب ، ُهَیِواعُم  ای  ْرِْشبَأَف 
یَلَع ُهَءاِیلْوَأ  َِکْلتَق  َو  ِهَّنَّظلِاب ، َكِذْخَِال  ساِنب 

یقرواپ

هیآ 49. فهک ،  . 1
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ال ِبالِْکلِاب ، ُبَْعلَی  َو  َرْمَْخلا ، ُبَرْـشَی  ثَدَح ، مالُغ  َِکْنبا  ِهَْعیَِبب  َساّنلا  َكِذْـخَأ  َو  َِهبْرُْغلا ، ِراد  یلِإ  ْمِهِروُد  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ  َِکیْفَن  َو  ِمَهُّتلا ،
َو ِلِهاْجلا ، ِهیفَّسلا  ََهلاقَم  َْتعِمَـس  َو  َکَتَنامَأ ، َْتیَزْخَأ  َو  َکَتَّیِعَر ، َتْشَـشَغ  َو  َکَـنید ، َتْرََتب  َو  َکَـسْفَن ، َتْرِـسَخ  ْدَـق  ّـالِإ َو  َکُـمَلْعَأ 

«. ُمالَّسلا ْمِِهلْجَِال َو  َّیِقَّتلا  َعِرَْولا  َْتفَخَأ 

وت يارب  و   ) یتشادـن ار  نآ  راظتنا  نم  زا  هک  تسا  هدیـسر  وت  هب  ییاهربخ  نم  هرابرد  هک  يا  هدـش  روآدای  دیـسر ; متـسد  هب  وت  هماـن 
(«. دوب دنیاشوخان 

.دنک یم  قفوم  نآ  ماجنا  هب  هدرک و  تیاده  کین  ياهراک  تمس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  هّتبلا 

.تسا نیچ  نخس  ناسولپاچ  راک  اه  شرازگ  عون  نیا  .هدیسر  وت  هب  نم  هرابرد  ییاه  شرازگ  يا :  هتفگ  هک  نیا  اّما 

!... مکانمیب دنوادخ  زا  لمع  نیا  كرت  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلو  مرادن ; ار  وت  اب  يریگرد  گنج و  گنهآ  نونکا  نم  و 

گرزب ار  اه  تعدب  دنتشاد و  شوخان  ار  ملظ  هک  اه  نامه  یتسین ؟ هشیپ  تدابع  نارازگزامن  زا  یعمج  و  يدنک » رجُح   » لتاق وت  ایآ 
؟ دندیسرتن یشنزرس  تمالم و  چیه  زا  ادخ  ياضر  ریسم  رد  و  دندرمش ،

اهنآ هک  نیا  و  يا ، هتـسب  نانآ  هب  ضّرعت  مدع  رب  هک  یمکحم  ياه  نامیپ  يا و  هدرک  دای  هک  یظیلغ  ياهدـنگوس  زا  سپ  ار  اهنآ  وت 
وت نایم  هک  یفالتخا  رطاخ  هب  ار 
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! يا هدناسر  لتق  هب  رتمامت  هچ  ره  توادع  متس و  اب  یهدن ، رازآ  یتشاد  نانآ  هب  تبسن  لد  رد  هک  يا  هنیک  و  تشاد ، دوجو  نانآ  و 

فیحن ار  شندب  هدوسرف و  ار  يو  ناوارف ، تدابع  هک  یحلاص  دبع  نآ  ار  ادـخ  لوسر  یباحـص  قمح ، نب  ورمع  هک  يدوبن  وت  رگم 
نامیپ و نانچ  .يدوب  هداد  ناما  يو  هب  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  يدناسر ؟ لتق  هب  دوب  هدرک  نوگرگد  ار  شراسخر  گنر  و 
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کبـس تراگدرورپ و  ینامرفان  اب  وت  یلو  دندمآ ! یم  دورف  وت  دزن  اه  هوک  يالاب  زا  يداد ، یم  نامـسآ  ناگدنرپ  هب  رگا  هک  یقاثیم 
.يا هدناسر  لتق  هب  ار  وا  اه ، نامیپ  نآ  ندرمش 

رد يا ؟ هدـناوخ  نایفـسوبا )  ) تردـپ دـنزرف  دوب  فیقث  مالغ  حاکن  هلابح  رد  هک  سک  ناـمه  ار  هّیمـس  نب  داـیز  هک  يدوبن  وت  رگم 
یبیصن ندش  راسگنس  زج  راکانز  يارب  و  تسوا ; حاکن  هلابح  رد  نز  هک  تسا  يدرم  هب  ّقلعتم  دنزرف  : » دومرف ادخ  لوسر  هک  یلاح 

.يا هدومن  يوریپ  یهلا  تاروتسد  هب  هّجوت  نودب  دوخ  سفن  ياوه  زا  يا و  هدرک  كرت  ًادمع  ار  ادخ  لوسر  ّتنس  وت  یلو  تسین .»

ار نانآ  ياه  مشچ  هدیرب ، ار  ناناملسم  ياپ  تسد و  وت  هب  یتمدخ  شوخ  يارب  زین  وا  و  یتخاس ; ّطلسم  هرصب  هفوک و  رب  ار  وا  سپس 
! دنتسین وت  زا  زین  اهنآ  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  ایوگ  .دشک  یم  راد  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  روک 

ناوریپ ناتسود و  زا  هک  تشون  نانآ  هرابرد  هّیمس  رسپ  هک  اه  نامه  ار  اه  یمرضح  يداد  روتسد  هک  يدوبن  وت  رگم 
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! ناسرب لتق  هب  ار  تسا  یلع  وریپ  هک  سک  ره  هک  یتشون  وا  هب  دناسرب و  لتق  هب  دنتسه  مالسلا ) هیلع  ) یلع

! درک هعطق  هعطق  ار  نانآ  ندب  تشک و  ار  اهنآ  وت  نامرف  هب  زین  وا 

ریـشمش وت  و  نایفـسوبا )  ) تردپ ّدض  رب  نآ ، رطاخ  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  ینید )  ) نامه یلع  نید  دنگوس ! ادخ  هب  هیواعم ) يا  )
رپ  ) ياهرفس نامه  تردپ  وت و  تلزنم  دوبن ، نییآ  نیا  رگا  يا و  هتـسشن  هاگیاج  نیا  رد  وت  هک  تسا  نید  نامه  تکرب  هب  دز و  یم 

.دوب ایند ) لام  زا  يرادقم  لیصحت  يارب   ) هناتسمز هناتسبات و  تّقشم )

یلو زیهرپب »! یمالـسا  تّما  نایم  هنتف  هقرفت و  داجیا  زا  شاـب و  دّـمحم  تّما  تنید و  تدوخ و  بقارم  : » هک يا  هتفگ  نم  هب  نینچمه 
رترب دّـمحم  تّما  دوخ و  نید  يارب  شیوخ و  يارب  يراـک  و  مناد ! یم  وت  ییاورناـمرف  تّما  نیا  يارب  ار  هنتف  نیرتگرزب  نم  نیقی ! هب 

! مرادن غارس  وت  اب  داهج  زا 

طیارش رطاخ  هب   ) رگا تسا و  دنوادخ  هب  بّرقت  هیام  منزب  داهج  هب  تسد  رگا  سپ 

هحفص 286

.دهد قیفوت  مراک  یتسرد  يارب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  منک و  یم  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  منک ، كرت  ار  نآ  صاخ )

نینچ زین  نم  ییآرد ، هسیـسد  ِرد  زا  نم  اـب  رگا  درک و  مهاوـخ  راـکنا  ار  وـت  ینک ، راـکنا  ارم  رگا  : » هک يا  هتـشون  نـم  هـب  هـلمج  زا 
«! دومن مهاوخ 

بیرف دناسرن و  نم  هب  یبیسآ  وت  هلیح  هک  مراودیما  نم  ربب ; راکب  هلیح  رکم و  نم  هرابرد  یناوت  یم  هچ  ره  میوگ ) یم  تحارص  اب  )
هک ارچ  دناسر ; نایز  تدوخ  هب  یسک  ره  زا  شیب  تا ، هئطوت  و 
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دوخ ياه  نامیپ  هب  زگره  وت  دنگوس ! مناج  هب  .ینک  یم  شالت  نامیپ  دـهع و  ضقن  رب  يا و  هدـش  راوس  شیوخ  لهج  بکرم  رب  وت 
ار تیاه  نامیپ  ندوب  رابتعا  یب  دّـکؤم  ياه  ناـمیپ  اهدـنگوس و  همه  نآ  زا  سپ  زاـبکاپ  ناـنمؤم  نآ  نتـشک  اـب  يا و  هدوبن  راداـفو 

.یتخاس نشور 

نانآ اب  ار  راک  نیا  .يدناسر و  لتق  هب  دنـشاب  هتـشک  ار  یـسک  دـننزب و  وت  ّدـض  رب  يراکیپ  گنج و  هب  تسد  هک  نآ  نودـب  ار  نانآ 
.دندرمشیم گرزب  ار  ام  ّقح  دندرک و  یم  وگزاب  ار  ام  لیاضف  هک  يدرک  رطاخ  نیا  هب  طقف 

هک نآ  زا  شیپ  دـیاش  یتشک ، یمن  ار  نانآ  رگا  یلو  يا ; هتـشک  وت ) ّدـض  رب  هزرابم  ماـیق و  ینعی   ) يراـک زا  سرت  يارب  ار  ناـنآ  وت 
يررض و   ) دیسر یم  نایاپ  هب  ناشرمع  نانآ  ای  و  دش ) یمن  هدولآ  اهنآ  نتشک  هب  تتسد  و   ) دیسر یم  نایاپ  هب  ترمع  دننکب ، يراک 

(. دندناسر یمن  وت  هب 

دنوادـخ يارب  هک  نادـب  و  شاب ! هتـشاد  نیقی  یهلا  یـسر  باسح  هب  هد و  تراشب  یهلا )  ) ماقتناو صاـصق  هب  ار  تدوخ  هیواـعم ! يا 
و دـنک ،» یم  اـصحا  ار  اـهنآ  همه  هدرکن و  راذـگورف  ار  یگرزب  کـچوک و  لـمع  چـیه  ( » هک تسا  یلاـمعا  تـبث  ّلـحم  و   ) باـتک

لتق هب  ار  نانآ  یهاو  تاماهّتا  اب  يا و  هدرک  ریگتسد  رادنپ  نامگ و  اب  ار  ناناملـسم  هنوگچ  وت  هک  دنک  یمن  شومارف  زگره  دنوادخ 
هک دوخ  كرـسپ  يارب  يا و  هدرک  دـیعبت  تسد  رود  ياه  ناکم  هب  ناشیاه  هناـخ  زا  ار  ادـخ  ياـیلوا  زا  رگید  یعمج  يا و  هدـناسر 

رمخ

هحفص 287

دشون و یم 
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.يا هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  تسا ، زاب  گس 

، يا هدیزرو  تنایخ  دوخ ، تیعر  هب  تبسن  يا و  هتخاس  دوبان  ار  تنید  يا و  هدناسر  نایز  تدوخ  هب  هک  منیب  یمن  نیا  زج  ار  وت  نم 
راکزیهرپ ياه  ناسنا  نادان ، هورگ  نآ  رطاـخ  هب  و  يا ، هداد  ارف  شوگ  ناداـن ، هیفـس  نانخـس  هب  يا و  هتخاـس  هاـبت  ار  دوخ  تناـما  و 

.مالسلاو .يا  هدناسرت  ار  یقّتم 

یّصاخ ینمشد  هنیک و  ام  هب  تبـسن  وا  هک  دهد  یم  ناشن  همان  نیا  تفگ : دناوخ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  همان  هیواعم  هک  یتقو 
! دراد

! نک دای  يدب  هب  ار  شردپ  همان ، نآ  رد  دنک و  کچوک  ار  يو  هک  هدب  یخساپ  يو  هب  تفگ : شردپ  هب  دوب ، رضاح  اجنآ  هک  دیزی 

؟ يا هدید  ار  نیسح  همان  تفگ : يو  هب  هیواعم  .دش  دراو  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  نامزمه 

يزیمآریقحت باوج  يو  هب  ارچ  تفگ : هیواعم  دنیاشوخ  يارب  هللادبع  .دناوخ  يو  يارب  ار  همان  هیواعم  يا ؟ همان  هچ  دیـسرپ : هللادـبع 
؟ یهد یمن 

؟ تسیچ نم  داهنشیپ  هرابرد  ترظن  تفگ : شردپ  هب  زین  دیزی 

.تسا هداد  ار  داهنشیپ  نیمه  مه  دیزی  تفگ : درک و  هللادبع  هب  ور  هیواعم 

! تسا هدز  یتسرد  فرح  دیزی  تفگ : هللادبع 

( مالسلا هیلع  ) یلع زا  رگا  دیرادنپ  یم  ایآ  دینک ; یم  هابتشا  نت  ود  امش  تفگ : نانآ  هب  دوخ ) صوصخم  یناطیش  تسایس  اب   ) هیواعم
حیحـص نم  نوچ  یـصخش  يارب  میوگب ؟ مالـسلا ) هیلع  ) یلع يارب  یبـیع  هچ  نم  دراد ؟ تقیقح  نم  ياـه  هتفگ  منک ، ییوـگ  بیع 

.دنریذپ یمن  ار  نآ  دنهد و  یمن  ّتیّمها  نادب  مدرم  منک  نینچ  رگا  منک و  ییوجبیع  مناد  یمن  هک  يزیچ  هب  لطاب و  هب  هک  تسین 

ارچ میوگب ، یبیع  مه  مالسلا ) هیلع  ) نیسح زا  مناوت  یمن 
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ًادعب یلو  مناسرتب ، منک و  دیدهت  ار  يو  مسیونب و  يو  باوج  رد  يا  همان  متشاد ، رظن  رد  ادتبا  نم  .منیب  یمن  یبیع  يو  رد  نم  هک 

هحفص 288

(1 !) میامنن دروخرب  يدنت  هب  يو  اب  منکن و  يراک  نینچ  متفرگ  میمصت 

.تسا هدرک  موکحم  همکاحم و  ار  وا  و  هدیناشن ، ماهّتا  يوکس  رب  ار  هیواعم  همان  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما میتفگ  هک  هنوگ  نامه 

.تسا هتشاذگن  یقاب  وا  يارب  يزیچ  هتفرگ و  تمالم  شنزرس و  رابگر  ریز  یهجو  نیرتدیدش  هب  ار  وا  همان ، همادا  رد 

.تسا هتسناد  تازاجم  ریقحت و  هنوگ  ره  ّقحتسم  ار  وا  هداد و  گنج  نالعا  وا  هب  المع  نیا  رب  نوزفا 

.دوب هدیدرگ  زاغآ  شردپ  نامز  زا  هکلب  دشن ; عورش  دیزی  نامز  زا  هّیما  ینب  اب  هزرابم  دهد  یم  ناشن  نیا  و 

! هنتف نیرتگرزب  هیواعم  تموکح   9

وت هک  منک  یم  ناـمگ  متـسین و  هدوسآ  نیـسح  طّـسوت  هنتف  شروش و  داـجیا  زا  نم  تشون : هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  مکح  نب  ناورم 
! يراد شیپ  رد  نیسح  اب  ار  یتخس  ینالوط و  ياهزور 

: تشون نومضم  نیا  هب  يا  همان  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  زین  هیواعم 

یم يا و  هدومزآ  ار  نایقارع  وت  هک  یلاح  رد  .دنا  هدـناوخ  ارف  يریگرد  فالتخا و  هب  ار  وت  هفوک  مدرم  زا  یعمج  هک  مدـش  رادربخ  »
رگا هک  ارچ  شاب ; حلص  نامیپ  دای  هب  سرتب و  ادخ  زا  دندرک ) ییافو  یب  اهنآ  اب  و   ) دنتخاس هابت  ار  تردارب  ردپ و  راک  هنوگچ  یناد 

!«. درک مهاوخ  نینچ  زین  نم  ییامن ، رکم  دیک و  نم  اب  وت 

: تشون خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

یقرواپ

ج 44، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) ح 164 ص 93-89 ، ج 2 ، جاجتحا ، ص 51-49 ;  یشک ، لاجر   . 1
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ص 214-212.

هحفص 289

َو ًافالِخ ، َْکیَلَع  ًَهبِراُحم َو ال  ََکل  ُتْدَرَأ  ام  َو  ُهّللا ، َّالِإ  اَهل  يدْهَی  ُتانَـسَْحلا ال  َو  ٌریدَج ، یّنَع  َکَغََلب  يِذَّلا  ِْریَِغب  اَنَأ  َو  َُکباتِک ، یناتَأ  »
نم دیسر ; متسد  هب  تا  همان  ِهَّمُْالا ; !!! ِهِذه  َْرمَأ  َِکتَیالِو  ْنِم  َمَظْعَأ  ًهَْنِتف  ُمَلْعَأ  ام  َو  َكِداهِج !! ِكْرَت  یف  ًارْذُع  ِهّللاَْدنِع  یل  َّنَأ  ُّنُظَأ  ام 

نونکا نم  .دنک  تیاده  اه  یکین  هب  ار  ناسنا  دناوت  یمن  یسک  دنوادخ  زج  متسین و  تسا ، هدش  هداد  نم  هب  هک  ییاه  تبسن  راوازس 
مشاب و هتـشاد  يرذـع  دـنوادخ  دزن  وت ، اب  داـهج  كرت  يارب  هک  منک  یمن  ناـمگ  هّتبلاو  љŠار ن وت  اب  تفلاخم  هزراـبم و  ياـنب 

!!«. مسانش یمن  تّما  نیا  رب  وت  ییاورنامرف  زا  رتگرزب  ار ، يا  هنتف  چیه  نم 

هزرابم و  ! ) میبای یمن  ریش  کی  زج  ار  یلع ) نب  نیـسح   ) هللادبعابا ام  ًادَسَأ ;  َّالِإ  ِهللاِْدبَع  یبَِأب  انَْرثَأ  ْنِإ  : » تفگ همان  ندناوخ  اب  هیواعم 
(1 !(«.) تسا كانرطخ  ریش  اب 

هیواعم نوچمه  يردلق  كانرطخ و  نمشد  یّتح  هک  دوب  راکشآ  نانچ  راک  زاغآ  نامه  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تعاجـش  يرآ 
.تفر یمن  وا  زا  يراظتنا  نیا  زج  و  ِِهلوُسَر ،) ُدَسَا  هللاُدَسَا و  ، ) دوب ادخ  ریش  رسپ  قح  هب  وا  درک ، یم  باطخ  ریش »  » ار وا 

یم رـس  هب  ماقتنا  راظتنا  رد  تخاـس و  یم  رتروهلعـش  زور  هب  زور  هّیما  ینب  لد  رد  ار  توادـع  هنیک و  شتآ  نیـشتآ ، ياـه  هماـن  نیا 
یقیمع ریثأت  هثیبخ  هرجـش  هدولآ و  ناـمدود  نیا  ياـه  یگماـک  دوخ  ندرک  راـهم  رد  اـه  هماـن  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  یلو  دـندرب ،

.تشاد

دیزی باختنا  رب  هیواعم  شهوکن   10

رد تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  دنک  یم  لقن  ( 2) يرصم نامعن  یضاق 

یقرواپ

خیرات رصتخم   . 1
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((. مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  لاح  حرش   ) ص 137 ج 7 ، رکاسع ، نبا  قشمد ،

.تسا مالسالا  مئاعد  باتک  هدنسیون  ياّفوتم 363 ق )  ) هّیماما ياملع  زا  يرصم  دّمحم  نب  نامعن  یضاق   . 2

هحفص 290

.درک موکحم  شنزرس و  داد ، یم  ماجنا  هک  یتشز  ياهراک  رطاخ  هب  ار  وا  همان  نآ 

: تسا هدمآ  همان  نآ  رد  هلمج  زا 

َْفیَکَف َکِّبَر ، َهَحیـصَن  ِّدَُؤت  َْمل  َو  َکَتَّیِعَر ، َْتبَرْخَأ  َکَتَنامَأ َو  َْتنُخَف  ِبالِْکلِاب ، وُْهلَی  َبارَّشلا َو  ُبَرْـشَی  ٌمالُغ  َوُه  َکَْـنبِا َو  َْتیَّلَو  َُّمث  »
.ِرارْشَْالا َو َنِم  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َو  َنیقِساْفلا ، َنِم  ِرِکْـسُْملا  ُبِراش  َو  َرِکْـسُْملا ؟ ُبَرْـشَی  ْنَم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم ِهَّمُأ  یلَع  یِّلَُوت 

«. ِرافِْغتْسِْالا ُِفئاحَص  يَوُطت  َنیح  َِکلَمَع  یلَع  ُدِرَت  لیلَق  ْنَعَف  ِهَّمُْالا !؟ یَلَع  َْفیَکَف  مَهْرِد  یلَع  نیمَِأب  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َْسَیل 

تنایخ و تناما ، رد  نیاربانب ، .يا  هدـناشن  تموکح  تخت  رب  دـنک ، یم  يزاب  اه  گس  اـب  دـشون و  یم  رمخ  هک  ار  تناوج  رـسپ  وت  »
.يا هدرکن  ادا  ار  تراگدرورپ  نامرف  ّقح  يا و  هدرک  تخبدب  ار  نیملسم 

هب رارـشا  زا  تسا و  ناقـساف  زا  تارکـسم  هدنـشون  هک  یلاح  رد  يا ؟ هداد  ییاورنامرف  دّمحم  تّما  رب  ار  شون  هداب  يدرم  هنوگچ  وت 
!!؟ تّما کی  رب  دسر  هچ  تسین ، نیما  یمهرد  رب  یّتح  شون ، هداب  .دیآ  یم  رامش 

(1 !«.) دوش هتسب  یگدنز ) راموط  و   ) یهاوخ رذع  هدنورپ  هک  نامز  نآ  رد  دیسر ، یهاوخ  تلمع  رفیک  هب  يدوز  هب 

هیواعم شهارمگ  ردپ  هب  درک و  ینیب  شیپ  دیزی  ندمآ  راک  يور  زا  دعب  ار  یمالـسا  هعماج  کیرات  رایـسب  هدنیآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.دوب شیوخ  ماخ  تالایخ  راتفرگ  اهوزرآ و  قرغ  دنک ، كرد  ار  قح  مایپ  هک  تشادن  ییاونش  شوگ  وا  یلو  دومن ، دزشوگ 

هیواعم هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هدنبوک  خساپ   11

نتفرگ دیزی و  تفالخ  يزاس  هنیمز  يارب  هک  هیواعم 
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)و مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیـسح  غارـس  شدورو ، مّود  زور  رد  هلمج  زا  .داد  لیکـشت  ار  یتاسلج  هنیدم  رد  دوب ، هدمآ  زاجح  هب  تعیب 
لوغشم هتسهآ  تروص  هب  يو  اب  هیواعم  دمآ ، رتدوز  ساّبع  نبا  .داتسرف  ساّبع  نبا 

یقرواپ

ح 468. ص 133 ، ج 2 ، مالسالا ، مئاعد   . 1
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یتشلاب شیوخ  تسار  تمس  رد  دید  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح هک  یتقو  هیواعم  .دش  دراو  مالسلا ) هیلع  ) نیسح هک  نآ  ات  دش ، وگتفگ 
تمـس رد  ار  يو  هیواعم  .درک  مالـس  یمالـسا ) بدا  تیاعر  يارب  و   ) دـش دراو  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .درک  هدامآ  يو  يارب  ار 

(. دومن مارتحا  و   ) .دش مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  نادنزرف  لاوحا  يایوج  وا  زا  دناشن و  شیوخ  تسار 

يارب تعیب  راتـساوخ  درک و  دای  وا  لیاضف  زا  دناوخ و  دـیزی  شدـنزرف  يارب  تعیب  تفالخ و  هرابرد  ار  يا  هبطخ  هیواعم  نآ  زا  سپ 
.دش وا 

هراشا يو  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یلو  دهدب ، ار  هیواعم  خساپ  هک  دش  هدامآ  درب و  الاب  نتفگ  نخس  يارب  ار  شتـسد  ساّبع  نبا 
ساـّبع نبا  تسا .» هدز  تمهت  همه  زا  شیب  نم  هب  متـسه و  نم  شنانخـس  زا  هیواـعم )  ) وا دوـصقم  رادـهگن ! تـسد  : » دوـمرف درک و 

: دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  داتسیا و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح درک و  توکس 

ِِهب َتِْسَبل  ام  ُتْمِهَف  ْدَق  َو  ًاءْزُج ، عیمَج  ْنِم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِلوُسَّرلا ِهَفِـص  ِیف  َبَنْطَأ  ْنِإ  ُِلئاْقلا َو  يِّدَُؤی  ْنَلَف  ُهَیِواعُم ! ای  ُدـَْعب : اّمَأ  »
َو یجُّدلا ، َهَمْحَف  ُحـْبُّصلا  َحَـضَف  ُهَیِواعُم ! ای  َتاْهیَه  َتاْهیَه  َو  ِهَْعیَْبلا ، ِغْالِبتْـسا  ِنَع  ِبُّکَنَّتلا  ِهَفِّصلا َو  ِزاجیا  ْنِم  ِهّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب  َفَلَْخلا 

َتَْرثْأَتْسأ َو  َتْطَْرفَأ ، یّتَح  َْتلَّضَف  ْدََقل  َو  ِجُرُّسلا ، َراْونَأ  ُسْمَّشلا  ِتَرََهب 
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ُهَّظَح ُناـْطیَّشلا  َذَـخَأ  یّتَح  بیـصَِنب  ِهِّقَح  ِّمَتَأ  ْنِم  ٍّقَح  يذـِل  َْتلَذـَب  اـم  .َتْزَواـج  یّتَح  َتْرَج  َو  َْتلَِخب ، یّتَح  َْتعَنَم  َو  َْتفَحْجَأ ، یّتَح 
َساّنلا َمِّهَُوت  ْنَأ  ُدیُرت  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) دَّمَُحم ِهَّمُِال  ِِهتَسایِس  ِِهلاِمتْکا َو  ِنِم  َدیزَی  ْنَع  ُهَتْرَکَذ  ام  ُتْمِهَف  َو  َلَمْکَْالا ، ُهَبیِـصَن  َو  َرَفْوَْالا ،

ِِعقْوَم یلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  ُدـیَزی  َّلَد  ْدَـق  َو  ٍّصاخ ، ْملِِعب  ُهَْتیَوَتْحا  اَّمِم  َناک  اّمَع  ُِربْخَت  ْوَأ  ًاِبئاغ ، ُتِْعنَت  ْوَأ  ًاـبوُجْحَم ، ُفِصَت  َکَّنَأَـک  َدـیزَی ، یف 
، ِفِزاعَْملا ِتاوَذ  ِتانیْقلا  َو  َّنِِهباْرتَِال ، ِْقبَّسلا  ِمامَْحلا  َو  ِشُراحَّتلا ، َْدنِع  َهَشَراهُْملا  َبالِْکلا  ِِهئاْرِقتْـسا  ِنِم  ِِهب  َذَخَأ  امیف  َدیزَِیل  ْذُـخَف  ِِهیْأَر ،

.ُلِواُحت ام  َْکنَع  ْعَد  َو  ًارِصان ، ُهُدِجَت  یهالَْملا ، ِبوُرُض  َو 

یف الِطاب  ُرِّدَُقت  َتْحَِرب  ام  ِهّللاَوَف  ِهیقال ، َْتنَأ  اّمِم  َرَثْکَِأب  ِْقلَْخلا  اَذه  َروَج  َهّللا  یَْقلَت  ْنَأ  َكانْغَأ  امَف 
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َتال َو  دوُهْشَم ، مْوَی  یف  ظوُفْحَم  لَمَع  یلَع  َمِدْقَتَف  ٌهَضْمَغ ، ّالِإ  ِتْوَْملا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ام  َو  َهَیِقْـسَْالا ، َتَْالَم  یّتَح  ْملُظ ، یف  ًاقَنَح  َو  رْوَج ،
َو ًهَدالِو ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ُلوُسَّرلا اَنَثَرْوَأ  ِهّللا  ُرْمََعل  ْدََقل  َو  اِنئابآ ، ْنَع  انَتْعَنَم  َو  ِْرمَْالا ، اَذـه  َدـَْعب  اِنب  َتْضَرَع  َُکْتیَأَر  َو  صانَم ، َنیح 

ُُمْتلَعَف َو  َلِیلاعَْالا ، ُُمْتبِکَرَف  ِفْصَّنلا ، َیلِإ  ُنامیِْالا  ُهَّدَر  َو  َِکلذـِب ، ِهَّجُْحِلل  َنَعْذَأَف  ِلوُسَّرلا ، ِتْوَم  َدـْنِع  َِمئاْقلا  ِِهب  ُْمتْجَجَح  ام  اِهب  اـَنل  َْتئِج 
َو ِراْصبَْالا ، ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َكانُهَف  َكِْریَِغل ، اهُدْـصَق  َناک  قیرَط  ْنِم  ُهَیِواعُم  ای  ُْرمَْـالا  َكاـتَأ  یّتَح  ُنوُکَی ، َناـک َو  ُْمْتُلق : َو  َلـیعافَْالا ،

ٌهَلیـضَف ذـِئَمْوَی  ِصاْعلا  ِْنب  وِرْمَِعل  َِکلذ َو  َناک  ْدَـق  َو  َُهل ، ُهَریِمْأَـت  )َو  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِدـْهَِعب  َمْوَْقلا  ِلُـجَّرلا  َهَداـِیق  َتْرَکَذ 
هیلع هللا  یلص  ) َلاقَف َُهلاْعفَا  ِْهیَلَع  اوُّدَع  ُهَمیدْقَت َو  اوُهِرَک  َو  ُهَتَْرمِإ ، ُمْوُْقلا  َِفنَأ  یّتَح  ِذئَمْوَی  ورْمَِعل  َراص  ام  َو  َُهل ، ِِهتَْعَیب  َو  ِلوُسَّرلا ، ِهَبْحُِصب 

(: هلآو
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اهالْوَأ ِلاوْحَْالا َو  ِدَـکْوَأ  ِیف  ِلوُسَّرلا  ِلِْعف  ْنِم  ِخوُْسنَْملِاب  ُّجَـتُْحی  َْفیَکَف  يْریَغ » ِمْوَْیلا  َدـَْعب  ْمُْکیَلَع  ُلَمْعَی  َنیرِجاهُْملا َال  َرَـشْعَم  َمَرَج  «َال 
َو ِِهَتبارَق ، ِِهنیِد َو  یف  ُدِـمَتْعَی  َو ال  ِِهتَبْحُـص ، یف  ُنَمُْؤی  ْنَم ال  َُکلْوَح  ِعبات َو  بِحاِصب  َْتبَحاـص  َْفیَک  ْمَأ  ِباوَّصلا ؟ َنِم  ِْهیَلَع  ِعَمَتْجُمْلاـِب 

َوَُهل اذـه  َّنِإ  َِکتَرِخآ ، ِیف  اـِهب  یقـشَت  َو  ُهاـْینُد ، ِیف  یقاـْبلا  اَِـهب  ُدَعْـسَی  ًهَْهبُـش  َساـّنلا  َسِْبلَت  ْنَأ  ُدـیُرت  نُوتْفَم ، فِرْـسُم  یلِإ  ْمُهاّـطَخَتَت 
«. ْمَُکل یل َو  َهّللاُرِفْغَتْسَأ  َو  ُنیبُْملا ، ُنارْسُْخلا 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  فصو  رد  ینالوط  رایـسب  دـنچ  ره  يا  هدـنیوگ  ره  هیواعم ! يا  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اـّما  »
.دنک ادا  ار  یشخب  ترضح ، نآ  فاصوا  همه  زا  دناوت  یمن  زگره  دیوگب ، نخس 

نایرج نایب  زا  يا و  هتفگ  نخـس  رتمک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  یعقاو  نیـشناج  هراـبرد  وت  هک  متـسناد  ناـمگ  یب 
.يا هتفر  هرفط  نآ  یعقاو 

غورف یب  ار  اه  غارچ  رون  دیـشروخ ، ییانـشور  و  درک ، اوسر  ار  بش  دـیدش  تملظ  یکیرات و  حبـص ، يدـیپس  هیواـعم ! يا  تاـهیه 
يدناسر و فاحجا  ّدح  هب  هک  يداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب  يا  هزادنا  هب  يدرک و  ییوج  يرترب  طارفا  ّدـح  هب  وت  .تخاس 

.يدش راتفرگ  لخب  فصو  هب  هک  اجنآ  ات  يدرک  عنم  ار  قلخ ) ادخ و  ّقح   ) يا هنوگ  هب 
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تسد هب  ار ، دوخ  لماک  بیـصن  ناوارف و  هرهب  ناطیـش ، هک  نیا  ات  یتخادرپن ، وا  هب  ار  راد  قح  مهـس  .يدنارذگ  دح  زا  ار  يرگمتس 
.دروآ

اب وت  يا ! هتفگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم تّما  هرابرد  شتّیریدم  تسایـس و  دـیزی و  تالامک  زا  یفدـه  هچ  يارب  وت  مناد  یم  نم 
مدرم یهاوخ  یم  تافیصوت  نیا 
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؟ ینک یم  یفّرعم  دنسانش  یمن  ار  وا  مدرم  تسا و  هدرپ  رد  هک  ار  یـسک  وت  ایوگ  .ینک  هابتـشا  راچد  يزاس و  هارمگ  دیزی  هرابرد  ار 
فـشک ار  وا  يا  هژیو  شناد  اب  هک  یهد  یم  ربخ  یـسک  زا  ای  ییامن ؟ یم  فصو  تسا  ناهنپ  مدرم  دـید  زا  شلامعا  هک  ار  يدرف  ای 

!؟ يا هدرک 

نآ هب  دوخ  هک  نزب  مقر  ار  یتشونرس  دیزی  يارب  وت  سپ  .تسا  هدرک  یفّرعم  ار  دوخ  شیوخ ، لامعا  هشیدنا و  اب  دیزی  هک  یلاح  رد 
هزره و هدنناوخ و  هدنزاون و  نانز  ياشامت  هدام و  رن و  نارتوبک  يزاب  وج و  هزیتس  ناگـس  اب  زیتس  گنج و  نامه  هک  تسا  دنمقالع 

يا  ) .یتسه نآ  ددـصرد  نونکا  ار  هچنآ  نک  اهر  و  تفاـی ، یهاوخ  ورـشیپ  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  هک  تسا ، بعل  وهل و  تـالآ  نتخاون 
!؟ ینک تاقالم  ار  ادخ  يا ) هتفرگ  هدهع  رب  هک   ) قلخ ناهانگ  لابو  رزو  اب  تناهانگ ، رب  نوزفا  هک  هدیاف  هچ  هیواعم )!

; يدومن رپ  ار  نآ  هنامیپ  هک  اجنآ  ات  يا ، هدومیپ  يرگمتـس  رد  ار  بضغ  مشخ و  و  يرگدادیب ، رد  ار  لطاب  هار  وت  دنگوس ! ادـخ  هب 
يزور رد  صخـشم ، یلاـمعا  اـب  نآ ، زا  سپ  تسین ! هلـصاف  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  هزادـنا  هب  زج  گرم  وـت و  ناـیم  هـک  یلاـح  رد 

.تشاد یهاوخن  نیا  زج  يا  هراچ  يوش و  یم  دراو  ادخ  رب  راکشآ ،

یلـص ) ربمایپ دنگوس ! ادخ  هب  هک  نآ  لاح  و  يا ، هدومن  عنم  ام  زا  ار  ام  ناردـپ  ّقح  يدرک و  يدـب  ام  هب  هک  منیب  یم  یلاح  رد  ار  وت 
، دوب هدرک  نآ  ثراو  ار  ام  تدالو ، نامز  زا  هلآو ) هیلع  هللا 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


! يدروآ ام  هیلع  زین  وت  دندروآ ، هفیقس ) نایرج  رد  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  یلالدتسا  نامه  و 

دز و تاهیجوت  هب  تسد  هجیتن  رد  درک ) فارتعا  دوخ  ياطخ  هب  و   ) داد فاصنا  ًادعب  یلو  درک ، رواب  ار  لیالد  نآ  لّوا ) هفیلخ   ) يو
هک یهار  زا  هّتبلا  داتفا ، هیواعم ) يا   ) وت تسد  هب  تموکح  رم  هک ا  نیا  ات  دیتفگ  نانچ  نینچ و  دیداد و  ماجنا  دیتساوخ ، هچ  ره 
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.دنریگب تربع  دیاب  درخ  نابحاص  دوب ; وت  زا  ریغ  نآ  فده 

ترـضح فرط  زا  ریما  ناوـنع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  ناـمز  رد  صاـع ) نـب  ورمع   ) درم نآ  هـک  يدرک  يروآداـی  و 
یتلیضف ياراد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  تعیب  یهارمه و  رطاخ  هب  صاع  نب  ورمع  زور  نآ  .دوب  نینچ  يرآ  دوب ، هدش  باختنا 

هک ییاج  ات  دندرمـشرب ، ار  وا  دنـسپان  ياهراک  دـنتفریذپن و  ار  يو  تراـما  مدرم  هک  درک  لـمع  يا  هنوگ  هب  لاـح  نیا  اـب  یلو  دوب ،
لمع هب  هنوگچ  تشاد .» دـهاوخن  تراما  امـش  رب  یـسک  نم  زج  دـعب  هب  زورمازا  نارجاهم ! يا  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
؟ تسج کّسمت  ناوت  یم  دومرف ) خسن  ار  نآ  سپس   ) تفرگ تروص  یّصاخ  طیارش  رد  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ خوسنم 

نانیمطا دروم  شا  يدـنواشیوخ  نید و  هک  تسا  یـسک  وت  فارطا  و  درک ؟ دامتعا  وا  هب  ناوت  یمن  هک  یمدـمه  یـسک  اب  هنوگچ  ای 
رد يو  هک  يزادـنیب  يریـسم  رد  ار  ناـنآ  یهد و  قوس  هدروـخ  بیرف  رگفارـسا و  يدرم  يوـس  هب  ار  مدرم  یهاوـخ  یم  وـت  تسین ،

راکشآ نایز  نامه  نیا  نیقی  هب  یهد ، داب  رب  ار  شیوخ  ترخآ  وت  دربب و  تّذل  شیایند 
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(1 !) منک یم  شزرمآ  بلط  امش  دوخ و  يارب  دنوادخ  زا  .تسا 

( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  الّوا :  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هناعاجـش  حیرـص و  لاح  نیع  رد  و  یقطنم ، هدش و  باسح  هبطخ  نیا 
بقاوع دریگب و  تفالخ  هب  دـیزی  بصن  رد  ًاصوصخم  ار  هیواـعم  ياـه  یگماـکدوخ  ولج  نشور ، لالدتـسا  قطنم و  اـب  تشاد  یعس 

ّدض رب  ار  نیملسم  یمومع  راکفا  ناشورخ  جاوما  درمش ، رب  ار  دیزی  یعقاو  تشز  تافـص  .دنک  نایامن  ار  نآ  يورخا  يویند و  موش 
.دهد ناشن  وا 

هاگآ وا  تشز  قباوس  زا  همه  تسا ، دـیزی  ّدـض  رب  ًاصوصخم  وت و  ّدـض  رب  نیملـسم  یمومع  راکفا  هک  درک  دزـشوگ  هیواعم  هب  ًایناث :
.تسین نکمم  نآ  رب  یشوپ  هدرپ  دنا و  هدش 

ار یهلا  لدع  هاگداد  رد  تساوخزاب  وا و  رمع  نایاپ  ندوب  کیدزن  اهنیا  همه  رب  هفاضا 

یقرواپ

ص 584-583. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 207-209 و  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 1

هحفص 295

.درک راذنا  تّدش  هب  ار  وا  دش و  روآدای  وا  هب 

تسد زگره  هیواعم  تفالخ  رصع  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ناگدنیوگ ، زا  یـضعب  رادنپ  فالخ  رب  هک  دهد  یم  ناشن  اهنیا  همه 
.تشادنرب شنارای  وا و  اب  هزرابم  زا 

!! مناد یمن  دیزی  زا  رت  حلاص  ار  یسک  نم   12

هلـصاف مدرم  زا  زور  هس  تّدم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  هدـنبوک  خـساپ  ندینـش  و  نیـشیپ ) هبطخ   ) هبطخ نآ  داریا  زا  سپ  هیواعم 
عمج دجـسم  رد  ار  مدرم  هک  داد  روتـسد  دش و  جراخ  لزنم  زا  زور  هس  زا  سپ  دنیـشن ) ورف  مدرم  ياغوغ  ات   ) دـماین نوریب  تفرگ و 

.دننک

.دنتسشن ربنم  رانک  دندوب ، هدرک  عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  هک  اهنآ  دندرک و  عامتجا  دجسم  رد  مدرم 

، دروآ ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  هیواعم 
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مریگب و تعیب  دیزی  يارب  هک  متسه  مّمصم  نم  هنیدم ! مدرم  يا  تفگ : سپـس  تفگ ! نخـس  شنآرق  تئارق  دیزی و  لضف  رد  هاگنآ 
نم .دـندرک  تعیب  دـندش و  میلـست  همه  مدرم  و  مدرک ، مازعا  ار  يدارفا  شتعیب  يارب  هک  نآ  زج  دوـبن  ییاتـسور  رهـش و  ور ، نیا  زا 
نم هک  دنا  یناسک  نانیاو  تساجنیا  نآ  هشیر  لصا و  موق و  نیا  گرزب  متفگ : دوخ  اب  هک  ارچ  متخادنا  ریخأت  ار  هنیدـم  مدرم  تعیب 
رگا دنگوس ! ادخ  هب  دنرتراوازـس ! وا  اب  ینابرهم  هب  دندرک ، عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  مرادن و  یلکـشم  اهنآ  اب  تعیب  رما  رد 

!! متفرگ یم  تعیب  صخش  نامه  يارب  دوب ، رت  هتسیاشو  رتهب  تفالخ  رما  يّدصت  تهج  دیزی  زا  هک  متفای  یم  ار  یسک 

زا هک  ار  یسک  وت  دنگوس ! ادخ  هب  ًاسْفَن ; ًاّمأ َو  ًابأ َو  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َتْکَرَت  ْدََقل  ِهللاَو  : » تفگ تساخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
«. یتشاذگ رانک  تسا ، رتهب  یناسنا ) تافص  ینید و   ) يدرف ياه  شزرا  ردام و  ردپ ، تهج  زا  دیزی 

!؟ ییوگ یم  ار  تدوخ  ایوگ  تفگ : هیواعم 

! يرآ دومرف :

هحفص 296

چیه تردام  رگا  .تسا  رتهب  دیزی )  ) يو ردام  زا  وت  ردام  دنگوس ! مناج  هب  ردام ، رظن  زا  يرآ  هک  تسا  نآ  شخـساپ  تفگ : هیواعم 
يو هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دننانز ! همه  لضفا  شیرق  نانز  هک  ارچ  تسا ، یفاک  دوب ، شیرق  نانز  زا  ینز  هک  نآ  زج  تشادن ، یتلیضف 

زا تردام  دنگوس ! ادـخ  هب  نیاربانب ، .تسا  يرگید  تلیـضف  مالـسا ، رد  يو  هقباس  نید و  هک  نآ  رب  هوالع  .تسادـخ  لوسر  رتخد 
.تسا رتهب  شردام 

راذگاو ادخ  هب  هیواعم )  ) ار شردپ  راک  وت  ردپ  هک  نادب  تردپ ; اّما  و 
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.تخاس زوریپ  وت  ردپ  رب  ار  شردپ  دنوادخ  هعزانم ) نآ  رد   ) درک و

ترخآ رب  ار  رذگدوز  يایند  وت  ینادان ; ردق  هچ  ِلِجْالا ;  یَلَع  َلِجاْعلا ، َتَْرثآ  َُکلْهَج ! َُکبْسَح  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
(«. یتسشن تردق  تخت  رب  هلیح  گنرین و  اب  و  ! ) يدیزگرب

! تسا رتهب  وت  زا  دّمحم  تّما  یتسرپرس  يارب  دیزی  دنگوس ! ادخ  هب  یناد ، یم  دیزی  زا  رترب  ار  تدوخ  هک  نیا  اّما  و  تفگ : هیواعم 

رایـسب وت  نخـس  نیا  یِّنِم ; ٌْریَخ  ِوْهَّللا  يرَتْـشُم  ِرْمَْخلا َو  ُبِراـش  ُدـیزَی  ُروُّزلا ، ُکـْفِْالا َو  َوُه  اذـه  : » دوـمرف مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
.»!؟ تسا رتهب  نم  زا  تسا ، هانگ  وهل و  رادیرخ  هک  سک  نآ  رمخلا و  براش  ِدیزی  ایآ  تسا ، لطاب  تسردان و 

( هک تسا  رابدرب  ردقنآ   ) ینک ییوگدب  وا  زا  يو  دزن  رگا  هک  ارچ  وگم ; ازسان  ار  تیومع  رـسپ  تفگ : تشادن ، یخـساپ  هک  هیواعم 
!!! تفگ دهاوخن  ازسان  وت  هب  زگره 

دیناد یم  امش  مدرم ! يا  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  دوب ، هدش  هدنامرد  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مکحم  نانخـس  ربارب  رد  هک  هیواعم 
.دوب حیحص  یتعیب  وا ، تفالخ  تعیب و  و  دندرک ! هفیلخ  ار  رکبوبا  ناناملسم  دادن ! رارق  هفیلخ  ار  یسک  یلو  تفر  ایند  زا  ادخ  لوسر 

هب ار  رمع  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  شیأر  دیـسر ، ارف  شگرم  تقو  هک  یماگنه  درک و  لمع  شلوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  رکبوبا 
تفالخ هک  دیسر  شرطاخ  هب  نینچ  شگرم  ماگنه  ات  درک ، لمع  شلوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  زین  رمع  .دنیزگرب  دوخ  ینیـشناج 

ياروش هب  ار 

هحفص 297

زین رمع  دوب و  هدادن  ماجنا  ادخ  لوسر  هک  تفرگ  شیپ  ار  یهار  شدوخ  زا  دعب  يارب  رکبوبا  هجیتن  رد  .دیامن  راذگاو  هرفن  شش 
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ماجنا هدوب ، نیملسم  عفن  هب  ناشصیخشت  هب  هک  ار  ییاهراک  اهنیا  همه  .دوب  هدرکن  لمع  هنوگ  نآ  رکبوبا  هک  درک  لمع  يا  هویـش  هب 
دیزی يارب  ناناملـسم ، تهج  هنافـصنم ! رظن  کی  اب  و  یگدنکارپ ! فالتخا و  زا  يریگولج  يارب  ما ، هداد  صیخـشت  مه  نم  دـنداد ;

(1) .مریگب تعیب 

ّمعا مالـسا  ناگرزب  زکرم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ياه  تیاده  نوناک  ینعی  هنیدـم  رگا  تسناد  یم  وس  کی  زا  هیواعم 
ًاجیردت دنا  هدرک  تعیب  هک  يرگید  قطانم  دریگ و  یمن  ناماس  وا  راک  دنکن  تعیب  وا  دنزرف  اب  اهنآ  نادـنزرف  راصنا و  نارجاهم و  زا 

هلیسو ره  گنرین و  بیرف و  دیدهت ، عیمطت ، قیرط  زا  دریگب : تعیب  دیزی  يارب  هدش  يا  هلیح  ره  هب  تشاد  یعـس  اذل  دندرگ ، یم  زاب 
هیلع ) نیـسح ماما  تشاذـگ ، ماـکان  دوصقم  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  درک و  بآ  رب  شقن  ار  وا  ياـه  هشقن  هک  یـسک  یلو  .رگید  نکمم 
هیلع ) یلع شراوگرزب  ردـپ  زا  هک  یتعاجـش  تغالب و  تحاصف و  اب  تفای و  یم  روضح  هیواعم  یغیلبت  تاسلج  رد  هک  دوب  مالـسلا )

.تخاس یم  شاف  مدرم  همه  يارب  ار  وا  گنرین  تسب و  یم  ار  هیواعم  ناهد  دوب ، هدرب  ثرا  هب  مالسلا )

زاس تشونرس  ّمهم و  رایسب  يا  هبطخ   13

ساّبع و نب  هللادـبع  قاـفّتا  هب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  هیواـعم ، گرم  زا  لـبق  لاـس  کـی  : » هک تسا  هدرک  تیاور  سیق  نب  میلُس 
هک ار  سک  ره  راصنا  زا  ار و  اهنآ  نامداخ  مشاه و  ینب  نانز  نادرم و  مالسلا ) هیلع  ) ماما رفس  نیا  رد  .تفر  جح  هب  رفعج  نب  هللادبع 

یتسرد هب  هک  اهنآ  ادخ  لوسر  باحصا  غارس  هب  سپس  .درک  عمج  دوب  انشآ  شتیب  لها  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما اب 
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رد .دومرف  عمج  انم  رد  ار  اهنآ  همه  داتسرف و  دنتشاد  روضح  جح  مسوم  رد  و  دندوب ، فورعم  اوقت  و 

یقرواپ

ص 212-211. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   . 1

هحفص 298

لوسر باحصا  زا  زین  رفن  تسیود  دودح  نیعبات و  زا  اهنآ  رثکا  هک  دندرک  عامتجا  ناکم  نآ  رد  رفن  دصتفه  زا  شیب  یتّیعمج  هجیتن 
یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  .درک  داریا  يا  هبطخ  نانآ  نایم  تساخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .دندوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

: دومرف

ُْتقَدَـص ْنِاَف  ءْیَـش ، ْنَع  ْمَُکلَأْسَأ  ْنَأ  ُدـیرُأ  ّینِإ  ُْمتْدِهَـش َو  ُْمتِْملَع َو  ُْمْتیَأَر َو  ْدَـق  ام  اِنتَعیِِـشب  اِنب َو  َلَعَف  ْدَـق  َهَیِغاّطلا  اَذـه  َّنِاَف  ُدـَْعب  اـّمَا  »
ُْمتْرَّیَس اَّمل  ْمُکِِّیبَن  ْنِم  یَتباِرق  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِّقَح  ْمُْکیَلَع َو  ِهّللا  ِّقَِحب  ْمُُکلَأْسَأ  َو  ِینُوبِّذَکَف ، ُْتبِذَک  ْنِإ  ِینُوقِّدَصَف َو 

«. ِساّنلا َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَم  ْمُِکِلئابَق  ْنِم  ْمُکِراْصمَأ  ِیف  َنیعَمْجَأ  ُْمتْوَعَد  ِیَتلاقَم َو  ُْمتْفَصَو  اذه َو  یماقَم 

یم نونکا  نم  تسا !؟ هدرک  هچ  ام  نایعیش  ام و  اب  هیواعم )  ) رگنایغط درم  نیا  هک  دیدوب  دهاش  دیتسناد و  دیدید ، امش  همه  دعب ! اّما  »
و دییامن ! مبیذکت  متفگ ، فالخ  هدرکان ) يادـخ   ) رگا دـینک و  قیدـصت  ارم  متفگ ، تسار  رگا  هک  مسرپبار  يروما  امـش  زا  مهاوخ 
هب ار  زورما  هثداح  هک  مهد  یم  دـنگوس  مراد ، ناتربمایپ  اب  هک  یتبـسن  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  دـنوادخ و  ّقح  هب  ار  امش 

!«. دینک توعد  ار  مدرم  زا  ّنئمطم  دارفا  ناتیاهرهش  رد  دینک و  وگزاب  نانآ  يارب  ار  منانخس  دیناسرب و  مدرم 

: دومرف دییامن » بیذکت  ار  نآ  دشاب ، تسردان  منخس  رگا   » هلمج زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

ْمُِکِلئابَق ْمُکِراْصمَا َو  یِلا  اوُعِجْرا  َُّمث  یلْوَق  اُوُبتْکاَو  ِیَتلاقَم  اوُعَمِْسا  »

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


، َِبْلغَی ُّقَْحلا َو  َبَهْذَـی  ُْرمَْالا َو  اَذـه  َسُرْدَـی  ْنَا  ُفَّوَخَتَأ  ّینِإَف  اـنِّقَح  ْنِم  َنوُمَْلعَت  اـم  یِلا  ْمُهوُعْداَـف  ِِهب  ُْمتْقَثَو  ِساـّنلا َو  َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَمَف 
«. ...َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهّللاَو 

يوس هب  ار ، مدرم  زا  دامتعا  دروم  دارفا  دـیتشگزاب ، ناتیاه  هلیبق  اهرهـش و  هب  هک  یماگنه  و  دـینک ، تشادداـی  دیونـشب و  ارم  نخـس  »
دنوادخ هک  دنچ  ره  دوش ، بولغم  و  دورب ، نیب  زا  قح  دوش و  دوبان  هنهک و  نید  رما  مسرت  یم  نم  هک  ارچ  دیناوخ ; ارف  ام  فادها ) )

!«. دنراد دنیاشوخان  ار  نآ  نارفاک  هچ  رگا  دنک ، یم  لماک  ار  شرون 

توالت و ار  دوب  هدش  لزان  تیب  لها  هرابرد  هک  نآرق  تایآ  زا  هچ  ره  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ 
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ترـضح  ) شرداـم و  مالـسلا )) هیلع  ) یلع  ) شردـپ هراـبرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  هـک  ینانخـس  ماـمت  دوـمرف و  ریـسفت 
یم هدرک ، قیدصت  ار  شراتفگ  زین  باحصا  درک و  لقن  دوب ، هدومرف  شتیب  لها  شدوخ و  هرابرد  شردارب و  و  مالسلا )) اهیلع  ) ارهز

هدینـش هباحـص  دامتعا  دروم  ّقثوم و  دارفا  زا  ار  رابخا  نیا  زین  ام  دنتفگ : یم  زین  نیعبات  میا و  هدینـش  ار  نانخـس  نیا  ام  همه  دـنتفگ :
.میا

: دومرف ماما  هاگنآ 

نانآ و هب  هک  یناسک  يارب  ار  نانخـس  نیا  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  ...ِِهنیِدب ;  ِِهب َو  َنوُِقثَت  ْنَم  ِِهب  ُْمْتثَّدَـح  ّالإ  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُأ  »
«. دینک لقن  دیراد ، دامتعا  ناشنید 

: دومرف هک  دوب  نیا  داد ، دنگوس  شرارقا  هب  ار  نانآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  يروما  هلمج  زا  دیوگ : یم  سیق  نب  میلس 

َْنَیب ُهَْنَیب َو  یخآَف  ِِهباحْـصَا  َْنَیب  یخآ  َنیح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  اخَأ  َناـک  ِبلاـط  یبَا  َْنب  َِیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُأ  »
َلاق َو  ِهِسْفَن ،
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.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ِهَرِخْالا ؟» اْینُّدلا َو  ِیف  َكوُخأ  اَنَأ  یخأ َو  َْتنَأ 

َلِزانَم َهَرْـشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُّمث  ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَم  ِهِدِجْـسَم َو  َعِضْوَم  يرَتِْشا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا  ُمُکُدِْشنُأ  َلاق :
اَنَأ ام  َلاقَف : .َمَّلَکَت  ْنَم  َِکلذ  ِیف  َمَّلَکَتَف  ِِهباب  َْریَغ  ِدِجْـسَْملا  َیِلا  عِراش  باب  َّلُک  َّدَـس  َُّمث  ِیبَِـال ، اهِطَـسَو  ِیف  اهَرِـشاع  َلَـعَج  َُهل َو  ٌهَعـِست 

َّمُهّللا اُولاق : ُهَْریَغ !...  ِدِجْـسَْملا  یف  اُومانَی  ْنَأ  َساّنلا  یَهَن  َُّمث  ِِهباب ، ِْحتَف  ْمُِکباْوبَأ َو  ِّدَِسب  ِینَرَمَأ  ِهللا  َّنِکل  َُهباب َو  ُتْحَتَف  ْمَُکباْوبَأ َو  ُتْدَدَس 
«. مَعَن

َهّللا َّنِإ  َلاقَف  َبَطَخ  َُّمث  ِْهیَلَع ، یبَأَـف  ِدِجْـسَْملا  َیِلا  ِِهلِْزنَم  ِیف  اهُعَدَـی  ِِهْنیَع  ِرْدَـق  هَّوُک  یلَع  َصَرَح  ِباّـطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفَأ  : » َلاـق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ِهیَنب ؟» یخَا َو  َْریَغ  يْریَغ َو  ُُهنُکْسَی  ًارِهاط ال  ًادِجْسَم  َِیْنبَا  ْنَا  ینَرَمَأ 

، ِهَیالِْولِاب َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ُهَبَصَن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهّللا  ُمُکُدِْشنُأ  : » لاق
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.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : َِبئاْغلا ،» ُدِهاّشلا  َُغْلبَِیل  َلاق  َو 

َْتنَأ َو  یسُوم ، ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  كُوبَت : ِهَوْزَغ  ِیف  َُهل  َلاق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهّللا  َمُکُدِْشنُأ  : » لاق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : يدَْعب »؟ نِمُْؤم  ِّلُک  ُّیلَو 

ِِهب َو ّالِإ  ِتْأَی  َْمل  ِهَلَهابُْملا  َیِلا  َنارَْجن  ِلْهَأ  ْنِم  يراـصَّنلا  اَـعَد  َنیِح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُأ  : » لاـق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ِْهیَْنبا .» ِِهتَبِحاِصب َو 

ٌراّرَک َُهلوُسَر ، َهللا َو  ُّبُِحی  ُُهلوُسَر َو  ُهللا َو  ُهُّبُِحی  لُـجَر  یلِإ  ُهُعَفْدَـال  َلاـق :  َُّمث  رَْبیَخ  َمْوَی  َءاِوْللا  ِْهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُأ  : » لاـق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ِْهیَدَی ؟» یلَع  ُهللا  اَهُحَتْفَی  راّرَف  ُْریَغ 

ٌلُجَر ْوأ  اَنأ  َّالِإ  یِّنَع  ُغِّلَُبی  َال  َلاق : هَءارَِبب َو  ُهَثََعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
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.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : یّنِم ؟»

ای ُلوُقَی : َِّالا  ُّطَق  ِهِمْـسِِاب  ُهُعْدَی  َْمل  ُهَّنَأ  َو  ِِهب ، ًهَِقث  اَهل  ُهَمَّدَـق  ّالِإ  ُّطَق  ٌهَّدِـش  ِِهب  ْلَْزُنت  َْمل  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : یخَا »؟ ِیل  اوُعْدا  یخَا َو 

ِّلُک ُِّیلَو  َْتنَأ  َْکنِم َو  اَنَأ  یّنِم َو  َْتنَأ  ُِّیلَع  ای  َلاقَف : ْدیَز  رَفْعَج َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  یضَق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : يدَْعب »؟ نِمُْؤم 

َتَکَـس اذِإ  َو  ُهاـطْعَأ ، َُهلَأَـس  اذِإ  ٌهَلْخَد ، هَْلَیل  َّلُـک  َو  ٌهَْولَخ ، ِمْوَی  َّلُـک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناـک  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاـق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ُهَأَْدبَأ »؟

ِلْهأ ُْریَخ  َُکتْجَّوَز  مالـسلا :) اهیلع  ) َهَمِطاـِفل َلاـق  َنیِح  َهَزْمَح  رَفْعَج َو  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاـق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ًاْملِع »؟ ْمُهُرَثْکأ  ًاْملِح َو  ْمُهُمَظْعأ  َو  ًاْملِس ، ْمُهُمَْدقَأ  یْتَیب ،

ِلْهَأ ِءاِسن  ُهَدِّیَـس  ُهَمِطاف  َو  ِبَرَْعلا ، ُدِّیَـس  ٌِّیلَع  یخأ  َو  ِمَدآ ، یَنب  ِْدلُو  ُدِّیَـس  اَنأ  َلاق : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ِهَّنَْجلا »؟ ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  َياْنبِا  ُْنیَسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ِهَّنَْجلا َو 
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.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : ِْهیَلَع »؟ ُُهنیُعی  َلِیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْخَأ  ِِهلْسُِغب َو  ُهَرَمَأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق

، یتـَْیب َلـْهَأ  ِهللا َو  َباـتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ُتْکَرَت  یِّنِإ  اـهَبَطَخ : هَبْطُخ  ِرِخآ  یف  َلاـق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاـق
.مَعَن َّمُهّللا  اُولاق : اوُّلِضَت ؟» َْنل  امِِهب  اوُکَّسَمَتَف 

نآ رد  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ردارب  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  »
تّوخا يردارب و  دقع  شدوخ ، یلع و  نایم  داد ، رارق  ردارب  رگیدکی  اب  ار  شنارای  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  نامز 
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! دنگوس ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : یگمه  دوب ؟» مهاوخ  وت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  ترخآ  ایند و  رد  : » دومرف يو  هب  دناوخ و 

ار دوخ  ياه  لزنم  نیمز  ار و  یبنلا ) دجـسم   ) دجـسم نیمز  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف
هیلع ) یلع مردـپ  يارب  ناکم  نآ  طـسو  رد  ار  نآ  یمهد  دوخ و  يارب  ار  نآ  ياـت  هن  هک  تخاـس  هرجح  هد  اـجنآ  رد  سپـس  دـیرخ ،
هراب نیا  رد  .ار  مردـپ  هناخ  رد  زج  هب  تسب  دـش ، یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  ییاهرد  همه  ادـخ ) ناـمرف  هب   ) سپـس .داد  رارق  مالـسلا )

رد متـسبن و  ار  امـش  ياه  هناخ  ياهرد  دوخ  شیپ  زا  نم  : » دومرف ادخ  لوسر  دندرک ! ضارتعا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  یخرب 
یهن دجسم  رد  ندیباوخ  زا  ار  مدرم  مردپ  زج  هب  ادخ  لوسر  سپس  داد .» نامرف  نینچ  نم  هب  دنوادخ  هکلب  متشاذگن ، زاب  ار  وا  هناخ 

! میا هدینش  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : یگمه  ...درک 

هب شلزنم  زا  دوخ  مشچ  هزادـنا  هب  یخاروس  تشاد  یعـس  باّطخ  نب  رمع  هک  دـیناد  یم  ایآ  : » دوزفا نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  سپس 
دنوادخ دومرف : دناوخ و  يا  هبطخ  سپس  تفرگ ; زین  ار  رادقم  نیا  ولج  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  یلو  دراذگب ، یقاب  دجـسم 

تنوکـس ّقح  یـسک  شنادنزرف  و  مالـسلا )) هیلع  ) یلع  ) مردارب نم و  زج  اذل  مهد و  رارق  كاپ  ار  دجـسم  يانب  هک  داد  نامرف  نم  هب 
! میا هدینش  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : یگمه  درادن »؟ نآ  رد 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما
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( هلآو
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: دنتفگ دـنهد »؟ عالّطا  ار  نایرج  نیا  نابیاغ  هب  نارـضاح  دومرف : درک و  بوصنم  تیالو  هب  مخ  ریدـغ  زور  رد  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
! میناد یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ 

هک یماگنه   ) كوبت گنج  نایرج  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  دـیناد  یم  اـیآ  مهد ! یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف
( مالـسلا هیلع  ) یلع هیالگ  ناقفانم و  دولآ  هیانک  نانخـس  یپ  رد  تشاذـگ ; هنیدـم  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هب تبـسن  تسا ، نوراه  هاگیاج  دـننامه  نم ، دزن  رد  وت  هاگیاج  ّتیعقوم و  دومرف : يو ) هب  باطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 

! دنگوس ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : ینانمؤم »؟ یمامت  تسرپرس  نمزا ، دعب  وت  و  دوب ) یسوم  ترضح  نیشناج  نوراه ،  ) یسوم

ياراصن هک  یماگنه  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ادـخ هب  يرآ  دـنتفگ : دربـن »؟ دوخ  هارمه  ار  شدـنزرف  ود  شرـسمه و  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زج  دـناوخ ، ارف  هلهاـبم  يارب  ار  نارجن 

(. دوب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ سفن  هلزنم  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع سپ  ! ) دنگوس

تـسد هبار  مچرپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ربیخ ، گنج  رد  هک  دـیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف
ادـخ و زین  وا  دـنراد و  تسود  ار  وا  شلوـسر  ادـخ و  هک  مراپـس  یم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  دوـمرف : درپـس و  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع
وا ناتـسد  هب  ار  يزوریپ  حتف و  دنوادخ  دنک ; یمن  رارف  زگره  دـنک و  یم  هلمح  نمـشد  فص  هب  هتـسویپ  دراد ، تسود  ار  شلوسر 

! میناد یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دشخب »؟ یم  قّقحت 

نایرج يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف
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زا يریگ  شیپ  يارب   ) و داتـسرف ، ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع جـح ) ماـگنه  ناکرـشم  ناـیم  هبوت  هروس  نیتسخن  تاـیآ  ندـناوخ  و   ) تئارب
هک  ) نم ناگتسب )  ) زا يدرم  ای  مدوخ و  زج  ار ) تایآ  نیا  هک  داد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  : ) دومرف یـضعب ) ضارتعا 

! میناد یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دنک »؟ غالبا  دیابن  تسا ) نم  ياج  هب 

يور هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  یلکشم  یتخس و  هاگ  چیه  هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف

هحفص 303

زگره هک  نآ  رگید  داتـسرف و  یم  نآ  عفر  يارب  تشاد  يو  هب  هک  يداـمتعا  ببـس  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  نآ  رگم  دروآ  یمن 
يرآ دنتفگ : همه  دیناوخارف »؟ ار  مردارب  دومرف : یم  و  مردارب ! يا  دومرف : یم  نآ  یپ  رد  هک  نآ  رگم  دـناوخ  یمن  ارف  مان ، هب  ار  يو 

.میناد یم  دنگوس  ادخ  هب 

هب ار  کـی  ره  و   ) درک يرواد  هثراـح ) نب   ) دـیز رفعج و  یلع و  نیب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  هک  دـیناد  یم  اـیآ  : » دوـمرف
»؟ ینانمؤم همه  تسرپرس  یلو و  نم  زا  سپ  وت  و  وت ; زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  و  دوتس ) یفصو 

! دنگوس ادخ  هب  يرآ  دنتفگ :

دراو يو  رب  بش  ره  تشاد و  یتولخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  اب  زور  ره  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف ماما 
هللا یلص  ) ادخ لوسر  زا  هاگره  درک و ) یم  هدافتـسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رـضحم  زا  یـصوصخ  سلجم  رد  و   ) دش یم 

هب عورش  دوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  درک ، یم  توکس  هاگره  داد و  یم  خساپ  يو  هب  درک ، یم  یلاؤس  هلآو ) هیلع 
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.میناد یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دومن »؟ یم  وا  اب  نتفگ  نخس 

هب هاـگنآ  داد  يرترب  هزمح  رفعج و  رب  ار  يو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  هک  دـیناد  یم  اـیآ  : » داد هـمادا  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما
همه زا  دروآ و  مالـسا  همه  زا  لبق  هک  سک  نامه  مدروآرد ; متیب  لها  زا  درف  نیرتهب  جـیوزت  هب  ار  وت  دومرف : مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف

.میناد یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : تسا »؟ رتشیب  همه  زا  يو  شناد  تسا و  رت  میلح 

مردارب مشاب و  یم  مدآ  نادـنزرف  رورـس  نم  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما
امهیلع ) نیـسح نسح و  منادـنزرف  تسا و  تشهب  لها  نانز  رورـس  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف تسا و  برع  رورـس  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع

.میناد یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دنتشهب »؟ لها  ناناوج  رورس  مالسلا )

هک داد  ربخ  يو  هب  دهد و  شلـسغ  هک  داد  نامرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  : » دومرف
.میناد یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دنک »؟ یم  شکمک  راک  نیا  رد  لیئربج 

هحفص 304

هب اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  مور و  یم  نم  دومرف : شا  هبطخ  نیرخآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف
ادخ هب  يرآ  دنتفگ : دش »؟ دیهاوخن  هارمگ  زگره  هک  دـییوج  کّسمت  ود  نیا  هب  سپ  متیب ; لها  ادـخ و  باتک  مراذـگ : یم  راگدای 

.میناد یم  دنگوس 

هراـبرد هژیو  روـط  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ناـبز  هب  نینچمهو  نآرق  رد  هک  ار  هچ  ره  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک :  نـیا  هصـالخ 
زا و   ) داد دنگوس  ار  نیعبات  هباحص و  درک و  نایب  دوب  هدمآ  شتیب  لها  هرابرد  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع
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هدرک لقن  ینالف  ینالف و  ّقثوم  دارفا  زین  ام  يارب  يرآ  تفگ : یم  یعبات  میدینـش و  ام  يرآ  دـنتفگ : یم  هباحـص  تفرگ ) رارقا  نانآ 
.دنا

دنک نامگ  سک  ره  دومرف : یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  دیا  هدینـش  ایآ  : » دومرف داد و  دـنگوس  ار  نانآ  نایاپ  رد  سپس 
ار یلع  درادـب و  تسود  ارم  دوـش  یمن  تسا ، هتفگ  غورد  دراد ، یم  نمـشد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هـک  یلاـح  رد  دراد  تـسود  ارم 

«. نمشد

ارم دراد ، تسود  ار  وا  سک  ره  .میوا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  اریز  : » دومرف دوش ؟ یمن  ارچ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : لاؤس  یـسک 
نم اـب  نیقی  هب  درادـب ، نمـشد  ار  یلع  سک  ره  دراد و  تسود  ار  ادـخ  نیقی  هب  دراد ، یم  تسود  ارم  سک  ره  دراد و  یم  تـسود 

.میا هدینش  زین  ار  نیا  يرآ ، دنتفگ : یگمه  تسا »؟ هتشاد  نمشد  ار  ادخ  دنک ، ینمشد  نم  اب  سک  ره  تسا و  هدرک  ینمشد 

(1 (.) دیچیپ اهرهش  مامت  رد  ربخ  نیا  و   ) دندش قّرفتم  یگمه  نآ  زا  سپ 

دوخ عون  رد  عمجم  نیرتـمهم  ناـمز  نآ  رد  هک  گرزب ، عـمجم  نآ  رد  ینعم  رپ  هدـش و  باـسح  هباـطخ  نیا  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
ینید یملع و  فورعم  سانـشرس و  ياه  ّتیـصخش  نیعبات و  زا  رفن  اهدـص  هباحـص و  زا  رفن  تسیود  روضح  اـب  دـش ، یم  بوسحم 

مالسا ناهج 

یقرواپ

ص 185-181. ج 33 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 305

: دومرف یم  لابند  ار  مهم  فده  دنچ 

یسک هچ  هب  دنیوگ  ازسان  ّبس و  ربانم  زارف  رب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع دنا  هداد  روتسد  هک  هّیما  ینب  ملاظ  نامکاح  هک  داد  ناشن  ماما   1
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ ناج  نوچمه  هک  سک  نآ  دننک ؟ یم  ییوگدب 
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زا دنربب و  یپ  هّیما  ینب  یمالسا  ّدض  ّتیهام  هب  وس  کی  زا  مدرم  هک  دش  ببس  رما  نیمه  و  دوب ، وا  ّیصو  نیشناج و  ردارب و  و  هلآو )
.دنزیخرب هزرابم  هب  ربانم  رب  ییوگازسان  ینعی  نیگنن  همانرب  نیا  اب  رگید  يوس 

یـشومارف تسد  هب  ار  اهنآ  تایانج  مدرم  دوش و  یمن  هدرمـش  اـهنآ  ّتیناّـقح  رب  یلیلد  هّیما  ینب  تردـق  هک  دوب  نیا  رگید  فدـه   2
.دنراپسن

هب هک  تشذگن  يزیچ  دیشاپ و  راکفا  رد  هنوعلم  هثیبخ  هرجش  نیا  ّدض  رب  ار  هدنیآ  ياه  مایق  اهبالقنا و  ياهرذب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما  3
.تسشن رمث 

اب اجنیا  رد  تخاس ، اوسر  ار  هّیما  ینب  تداهـش ، تبرـش  ندیـشون  دوخ و  یماظن  هزرابم  مایق و  اب  البرک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رگا   4
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ هاگیاج  رب  هنافّسأتم  هک  ار  ناقفانم  زا  هورگ  نیا  اب  هزرابم  مسر  هار و  تخاس و  رادیب  ار  راکفا  یگنهرف  مایق  نیا 

.داد ناشن  دندوب ، هدز  هیکت  هلآو )

مدرک مایق  قح  هماقا  يارب  طقف  نم   14

نانمؤمریما زا  مالک  نیا   ) تسا هدومرف  داریا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياه  هبطخ  زا 
ُمُهاَْهنَی َالَْول  : ) ُلوُقَی ْذِإ  ِرابْحَْالا  یَلَع  ِِهئانَث  ِءوُس  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ  ِِهب  ُهّللا  َظَعَو  اِمب  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اوُِربَتِْعا  (:» تسا هدش  لقن  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع

َْسِئَبل : ) ِِهلْوَق یلِإ  َلِیئاَرْسِإ ) ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  :) َلاق َو  ( 1 () َْمثِْالا ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْالاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا 

یقرواپ

هیآ 63. هدئام ،  . 1

هحفص 306

ْمُهَنْوَْهنَی الَف  َداسَْفلا  َرَْکنُْملا َو  ِمِهِرُهْظَأ  َْنَیب  َنیذَّلا  ِهَمَلَّظلا  َنِم  َنْوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِال  ْمِْهیَلَع  َکـِلذ  ُهّللا  َباـع  اـمَّنِإ  َو  ( 1 () َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم 
َنُونِمْؤُْملاَو : ) َلاـق َو  ( 2 () ِنْوَشْخاَو َساَّنلا  اْوَشْخَت  َـالَف  :) ُلوُقَی ُهّللاَو  َنوُرَذْـحَی ، اّـمِم  ًهَبْهَر  ْمُْهنِم َو  َنُولاـنَی  اُوناـک  اـمیف  ًهَبْغَر  َکـِلذ  ْنَع 

َنوُُرمْأَی ضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتاَنِمْؤُْملاَو 
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ْتَمیقُأ ْتَیِّدُأ َو  اذِإ  اـهَّنَِأب  ِهِْملِِعل  ُهـْنِم  ًهَـضیرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَـع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ِْرمَْـالِاب  ُهـّللا  َأَدَـبَف  ( 3 () ِرَکنُْملا ْنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملاـِب 
ِِملاظَْملا َو ِّدَر  َعَم  ِمالْـسِْالا  َیلِإ  ٌءاـعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفُوْرعَْملاـِب َو  َْرمَْـالا  َّنَأ  َکـِلذ  َو  اُهبْعَـص ، اـُهنِّیَه َو  اـهُّلُک  ُِضئارَْفلا  ِتَماِقتِْـسا 

.اهِّقَح یف  اهِعْضَو  َو  اهِعِضاوَم ، ْنِم  ِتاقَدَّصلا  ِذْخَأ  ِِمئانَْغلا َو  ِءییَْفلا َو  ِهَمِْسق  َو  ِِملاّظلا ، ِهََفلاُخم 

ُمُُکباـهَی ٌَهباـهَم  ِساـّنلا  ِسُْفنَأ  یف  ِهّللاـِب  َو  ٌهَفوُْرعَم ، ِهَحیـصَّنلِاب  َو  ٌهَروُکْذَـم ، ِْریَْخلاـِب  َو  ٌهَروُهْـشَم ، ِْملِْعلاـِب  ٌَهباـصِع  َُهباـصِْعلا  اَـهُّیَأ  ُْمْتنَأ  َُّمث 
َو اِهبّالُط ، ْنِم  ْتَعَنَْتما  اَذِإ  ِِجئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَفْشَت  ُهَْدنِع ، ْمَُکل  َدَی  ِْهیَلَع َو ال  ْمَُکل  َلْضَف  ْنَم ال  ْمُکُِرثُْؤی  َو  ُفیعَّضلا ، ُمُکُمِرُْکی  َو  ُفیرَّشلا ،

ُْمْتنُک ْنِإ  َو  ِهّللا ، ِّقَِحب  ِمایِْقلا  َنِم  ْمُکَدـْنِع  یجُْری  اِمب  ُهوُُمْتِلن  امَّنِإ  َِکلذ  ُّلُک  َْسَیلَأ  ِِرباـکَألا ، ِهَمارَک  ِكُولُْملا َو  ِهَْبیَِهب  ِقیِرَّطلا  ِیف  َنوُشْمَت 
َو ال ُهوُمُتْلَذـَب ، َلام  الَف  ُْمْتبَلَطَف ، ْمُکِمْعَِزب  ْمُکُّقَح  اّمَأ  َو  ُْمتْعَّیَـضَف ، ِءافَعُّضلا  ُّقَح  اّمَأَف  ِهَِّمئَْالا ، ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتْـساَف  َنوُرُـصْقَت ، ِهِّقَح  ِرَثْکَأ  ْنَع 

.ِِهباذَع ْنِم  ُهَنامَأ  ِِهلُسُر َو  َهَرَواُجم  ُهَتَّنَج َو  ِهّللا  یَلَع  َنْوَّنَمَتَت  ُْمْتنَأ  ِهّللا ، ِتاذ  یف  اهُوُمْتیَداع  ًهَریشَع  َو ال  اهَقَلَخ ، يذَِّلل  اِهب  ُْمتْرَطاخ  ًاسْفَن 

ْفَْرُعی ْنَم  اِهب َو  ُْمْتلُِّضف  ًَهلِْزنَم  ِهّللا  ِهَمارِک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَِال  ِِهتامِقَن ، ْنِم  ًهَمِْقن  ْمُِکب  َّلُِحت  ْنَأ  ِهّللا  یَلَع  َنوُّنَمَتُْملا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُتیـشَخ  ْدََقل 
َنوُعَْزفَت َو ْمُِکئابآ  ِمَمِذ  ِضْعَِبل  ُْمْتنَأ  َو  َنوُعَْزفَت ، الَف  ًهَضوُْقنَم  ِهّللا  َدوُهُع  َنْوَرَت  ْدَـق  َو  َنُومَرُْکت ، ِهِدابِع  ِیف  ِهّللِاب  ُْمْتنَأ  َنُومِرُْکت َو  ـال  ِهّللاـِب 

اهیف َلِـمَع  ْنَم  ـال  َو  َنُولَمْعَت ، ْمُِکَتلِْزنَم  یف  ـال  َو  َنوُمَحُْرت ، ـال  ٌهَلَمْهُم  ِِنیادَْـملا  ِیف  ُنِمَّزلا  ُمُْکْبلا َو  ُیمُْعلا َو  َو  ٌهَروُقْحَم ، ِهّللا  ُلوُسَر  ُهَّمِذ 
اّمِم َِکلذ  ُّلُک  َنُونَمْأَت ، ِهَمَلَّظلا  َْدنِع  ِهَعَناصُْملا  ِناهْدِْالِاب َو  َو  َنُونْعَت ،

یقرواپ

تایآ هدئام ،  . 1
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.78-79

هیآ 44. هدئام ،  . 2

هیآ 71. هبوت ،  . 3
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.َنوُعَسَت ُْمْتنُک  َْول  ِءامَلُْعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًهَبیصُم  ِساّنلا  ُمَظْعَأ  ُْمْتنَأ  َو  َنُوِلفاغ ، ُْهنَع  ُْمْتنَأ  یِهانَّتلا َو  یْهَّنلا َو  َنِم  ِِهب  ُهّللا  ُمُکَرَمَأ 

ام َو  ََهلِْزنَْملا ، َْکِلت  َنُوبُولْـسَْملا  ُُمْتنَأَف  ِهِمارَح ، ِِهلالَح َو  یلَع  ِءانَمُْالَا  ِهّللِاب ، ِءامَلُْعلا  يِدـْیَأ  یلَع  ِماـکْحَْالا  ِرُومُْـالا َو  يِراـجَم  َّنَأـِب  َکـِلذ 
ِتاذ ِیف  َهَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمَحَت  يذَْالا َو  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْول  َو  ِهَحِـضاْولا ، ِهَنِّیَْبلا  َدـَْعب  ِهَّنُّسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخا  ِّقَْحلا َو  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّالِإ  َکـِلذ  ُْمْتِبلُس 

ِیف ِهّللا  َروـُُما  ُْمتْمَلْـسَأ  َو  ْمُِکَتلِْزنَم ، ْنِم  َهَمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  ْمُکَّنِکل  َو  ُعِـجْرَت ، ْمُْکَیِلا  َو  ُرُدْـصَت ، ْمُْکنَع  َو  ُدِرَت ، ْمُْکیَلَع  ِهـّللا  ُروـُُما  َْتناـک  ِهـّللا 
، ْمُُکتَقِرافُم َیِه  ِیتَّلا  ِهایَْحلِاب  ْمُِکباجْعِإ  ِتْوَْملا َو  َنِم  ْمُکُراِرف  َِکلذ  یلَع  ْمُهَطَّلَس  ِتاوَهَّشلا ، ِیف  َنُوریسَی  َو  ِتاهَبُّشلِاب ، َنُولَمْعَی  ْمِهیْدیَأ 
ْمِِهئارآـِب َو ِکـْلُْملا  ِیف  َنوـُبَّلَقَتَی  ٌبوـُْلغَم ، ِِهتَـشیعَم  یلَع  فَعْـضَتْسُم  ِْنَیب  روُـهْقَم َو  دَبْعَتْـسُم  ِْنَیب  ْنِمَف  ْمِهیدـْیَأ ، یف  َءاـفَعُّضلا  ُُمتْمَلْـسَأَف 

ٌهَرِغاش ْمَُهل  ُضْرَْالاَف  ُعَقْصَی ، ٌبیطَخ  ِهِرَْبنِم  یلَع  ْمُْهنِم  دََلب  ِّلُک  ِیف  ِراّبَْجلا ، یَلَع  ٌهَأْرُج  َو  ِرارْشَْالِاب ، ًءاِدْتقِإ  ْمِِهئاوْهَِأب ، َيْزِْخلا  َنوُرِعْـشَتْسَی 
عاطُم ال ٌدیدَش ، ِهَفَعَّضلا  یَلَع  هَوْطَـس  يذ  َو  دینَع ، راّبَج  ِْنَیب  ْنِمَف  سِمال ، َدَـی  َنوُعَفْدَـی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساّنلا  َو  ٌهَطوُْسبَم ، اهیف  ْمِهیدـْیَأ  َو 

ِْریَغ ْمِِهب  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  لِماع  َو  مُولَظ ، قِّدَـصَتُم  موُشَغ َو  ٍّشاغ  ْنِم  ُضْرَْالا  ُبَجْعَأ َو  یلام ال  ًابَجَع َو  اـیَف  َدـیعُْملا ، َءيِدـْبُْملا َو  ُفِْرعَی 
.انَْنَیب َرَجَش  امیف  ِهِمْکُِحب  یضاْقلا  َو  انْعَزانَت ، ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا  ُهّللاَف  میحَر ،

َرِهُْظن َو  َِکنید ، ْنِم  َِملاعَْملا  َيُِرِنل  ْنِکل  َو  ِماطُْحلا ، ِلُوُضف  ْنِم  ًاسامِتْلا  َو َال  ناْطلُس ، یف  ًاُسفانَت  اّنِم  َناک  ام  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِا  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهّللَا 
َکِِضئارَِفب َو َلَمُْعی  َو  َكِدابِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَی  َو  َكِدِالب ، ِیف  َحالْصِْالا 
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اْنلَّکَوَت َو ِْهیَلَع  ُهّللا َو  اَُنبْسَح  َو  ْمُکِِّیبَن ، ِرُون  ِءافْطِإ  ِیف  اُولِمَع  َو  ْمُْکیَلَع ، ُهَمَلَّظلا  َيِوَق  انوُفِْصنَت  انُورُْـصنَت َو  ّالِإ  ْمُکَّنِاَف  َکِماکْحَأ ، َِکتَّنُس َو 
«. ِریصَْملا ِْهَیلِإ  اْنبَنَأ َو  ِْهَیلِإ 

هدومرف دوهی  ياملع  زا  هک  یشهوکن  دننام  دیریگ ; دنپ  تسا ، هدرک  هظعوم  نآ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  مدرم ! يا  »
زا ار  اهنآ  دوهی  ياملع  يراصن و  نادنمـشناد  ارچ  َْمثِْالا ; ) ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْالاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْـهنَی  َـالَْول  : ) دـیوگ یم  هک  اـجنآ  .تسا 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َنُِعل  : ) دومرف زین  و  دندرک » یمن  یهن  مارح  لام  ندروخ  زیمآ و  هانگ  نانخس 

هحفص 308

اَم َْسِئَبل  ُهُولَعَف  رَکنُّم  ْنَع  َنْوَهاَنَتَی  اُوناَک َال  َنوُدَـتْعَی *  اُوناَکَّو  اْوَصَع  اَِمب  َِکلَذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِعَو  َدوُواَد  ِناَِـسل  یَلَع  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ْنِم 
(. َنُولَعْفَی اُوناَک 

یم زواجت  دـندرک و  هانگ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  .دـندش  نیرفن ) و   ) نعل میرم ، نب  یـسیع  دواد و  نابز  رب  لیئارـسا ، ینب  نارفاـک  »
!«. دنداد یم  ماجنا  يراکدب  هچ  دندرک ; یمن  یهن  ار  رگیدکی  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  اهنآ  .دندومن 

یمن یهن  ار  نانآ  یلو  دندید ، یم  نشور  يدسافم  تارکنم و  ناراکمتس ، هورگ  زا  اهنآ  هک  دوب  نیا  يارب  شهوکن  شنزرـس و  نیا 
نآ اب  دندیسرت ; یم  اهنآ  زا  دنتشاد و  عمط  دوب  نانآ  دزن  يویند ) قرب  قرز و  ایند و  زا   ) هچنآ هب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دندرک ،

«. دیسرتب نم  زا  طقف  دیسرتن ، مدرم  زا  ِنْوَشْخاَو ; ) َساَّنلا  اْوَشْخَت  َالَف  : ») دیامرف یم  دنوادخ  هک 

، نامیا اب  نانز  نادرم و  ِرَکنُْملا ; ) ْنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـی  ضَْعب  ُءاَِـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاَـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو  : ») دومرف نینچمه 
یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنرگیدکی ; روای ) رای و  و   ) یلو

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


هـضیرف نیا  رگا  تسناد  یم  هک  ارچ  هدرک ، زاغآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  اه  هضیرف  همه  نایم  زا  اجنیا  رد  دنوادخ  دـننک .»
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نوچ  ددرگ  یم  هماقا  راوشد ، ناسآ و  زا  ّمعا  رگید ، ضیارف  ددرگ  هماقا  دوش و  ماجنا  یتسرد  هب 

ياج زا  تاکز  نتفرگ  و  میانغ ، لاملا و  تیب  حیحص  میسقت  رگمتس و  اب  تفلاخم  ملاظم و  ّدر  اب  هارمه  مالسا  هب  توعد  تقیقح  رد 
.دشاب یم  حیحص  دروم  رد  نآ  فرص  دوخ و 

هب دـیوش و  یم  داـی  یکین  ریخ و  هب  دـیتسه و  فورعم  شناد  مـلع و  هـب  هـک  دـیتسه  يدارفا  دـنمتردق ! سانـشرس و  هورگ  يا  اـمش 
امـش هب  فیعـض  دارفا  دنرب و  یم  باسح  امـش  زا  نادنمتفارـش  هک  دیراد  یتّهبا  مدرم  لد  رد  ادخ  رطاخ  هب  دیروهـشم و  یهاوخریخ 

زا امـش  .دنهد  یم  حـیجرت  دوخ  رب  ار  امـش  دـیرادن ، نانآ  رب  یتمعن  ّقح  هتـشادن و  يرترب  نانآ  رب  هک  یناسک  دـنراذگ و  یم  مارتحا 
ّدر نامکاح ) دزن   ) ناشیاه هتساوخ  هک  یناسک 
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هعماج رد  يذوفن  اب  دارفا  امـش  لاح ، ره  هب   ) دـیراد یم  رب  ماگ  ناگرزب  تمارک  هناـکولم و  تبیه  اـب  .دـینک  یم  تعافـش  دوش ، یم 
ره دینک ، مایق  ادـخ  ّقح  هب  هک  دـنراودیما  امـش  هب  مدرم  هک  تسین  نیا  يارب  یعامتجا  ياه  هاگیاج  نیا  همه  ایآ  دـیتسه .) یمالـسا 

اهنآ زا  تعاطا  رد  و   ) دیا هدرمـش  کبـس  ار  یعقاو )  ) نایاوشیپ قوقح  تقیقح  رد  .دـینک  ادا  ار  یهلا  قوقح  مامت  دـیناوت  یمن  دـنچ 
هتفرگ دوخ  معز  هب  ار  شیوخ  ّقح  یلو  دیا  هدرک  لامیاپ  ار  ناناوتان  ّقح  و  دیا ) هدیزرو  یهاتوک 
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لذب قلخ ) ادخ و  قوقح  يایحا  يارب   ) ار یلام  هن  امـش  دیلفاغ )! مدرم  قوقح  نتفرگ  زا  یلو  دیا ، هتفرگ  ار  دوخ  قوقح  يرآ !  ) .دیا
( ادخ نانمـشد  اب   ) ادخ هار  رد  دوخ  نادناخ  اب  هن  و  دیا ، هتخادنا  هرطاخم  هب  هدیرفآ ، ار  نآ  هک  ییادـخ  يارب  ار  یناج  هن  دـیا ، هدرک 

!؟ دیراد ار  شباذع  زا  ینمیا  شناربمایپ و  يراوجمه  وا ، تشهب  يوزرآ  دنوادخ  زا  امش  لاح ) نیا  اب   ) .دیا هدیزرو  ینمشد 

تمارک ببس  هب  امـش  هک  ارچ  دزاس ; راتفرگ  دوخ  ياهرفیک  زا  يرفیک  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  مسرت  یم  نم  ادخ ! هب  ناراودیما  يا 
.دیتسه يرترب  مارتحا و  دروم  هک  دیا  هدیـسر  یماقم  هب  ربمایپ ) هباحـص  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هلیبق  هب  باستنا  و   ) یهلا

.دیتسه مدرم  مارتحا  دروم  ادخ  رطاخ  هب  دوخ  هک  نیا  اب  دیراد  یمن  یمارگ  دنوش  یم  یفّرعم  امش  هب  هک  ار  یهلا  نادرم 

ساره هب  دوخ  ناردپ  زا  ینامیپ  ضقن  يارب  هک  نیا  اب  دیوش ! یمن  نارگن  یلو  دوش ، یم  هتسکش  یهلا  ياه  نامیپ  هک  دینیب  یم  امش 
رد فیعـض  ناوتان و  ریگ و  نیمز  گنگ و  انیبان ، دارفا  و  هدش ، شزرا  مک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نامیپ  نونکا  دیتفا ، یم 

توکـس امـش  یلو  تسا ; هدـش  لامیاپ  یعامتجا  تلادـع  يرآ ،  ) دـنریگ یمن  رارق  تیامح  مّحرت و  دروم  دـنا و  هدـش  اهر  اـهرهش 
( .دیا هدرک  رایتخا 

لمع دح  نآ  رد  هک  ار  یناسک  هن  دینک و  یم  لمع  دوخ  هاگیاج  تلزنم و  ّدح  رد  هن  امش 
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.دیراد یم  هگن  رطاخ  هدوسآ  ار  دوخ  ناراکمتس ، اب  شزاس  يراگنا و  لهس  اب  دیهد و  یم  رارق  تیامح  دروم  دننک ، یم 

زا دراوم ، نیا  همه 
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.دیلفاغ نآ  ماجنا  زا  امش  یلو  دیروآ ، لمع  هب  يریگولج  دینک و  یهن  اهنآ  زا  هداد  روتسد  امش  هب  دنوادخ  هک  تسا  يروما 

.دیدش ناوتان  بولغم و  نید ، ياملع  نادنمشناد و  هاگیاج  تلزنم و  ظفح  رد  امـش  هک  ارچ  تسا  رتشیب  مدرم  همه  زا  امـش  تبیـصم 
! دیدرک یم  ار  دوخ  شالت  شاک  يا 

، یهلا ماکحا  يارجا  اهراک و  هتشررس  هک  تسور  نیا  زا  ادخ ) يارب  مایق  امش و  طّسوت  توکـس  نتـسکش  يارب  نم  دایرف   ) همه نیا 
نیا و  هدـش ، هتفرگ  امـش  زا  هاگیاج  نیا  اّما  دنـشاب ; یم  دـنوادخ  مارح  لالح و  رب  نیما  هک  اه  ناـمه  تسا ; یهلا  ياـملع  تسد  هب 

فالتخا نشور  ناهرب  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ّتنـس  رد  دـیا و  هدـش  هدـنکارپ  قح  فارطا  زا  هک  نآ  رگم  تسین 
.دیا هدومن 

زا دش و  یم  هضرع  امش  هب  یهلا  روما  دیدومن ، یم  لّمحت  ار  تالکـشم  ادخ  هار  رد  و  دیدرک ، یم  هشیپ  ربص  اهرازآ  لباقم  رد  رگا 
دـیدرک و مهارف  ار  شیوخ  هاگیاج  هب  ضّرعت  ناکما  ناراکمتـس  يارب  امـش  یلو  تشگ ; یم  زاب  امـش  هب  هدـش و  رداص  امـش  هیحان 

.دنیامن یم  ریس  تاوهش  رد  هدرک و  لمع  تاهبش  هب  زین  اهنآ  دیدرپس ، نانآ  تسد  هب  ار  یهلا  ماکحا  يارجا 

ادـج نآ  زا  يزور  هک  ایند  یگدـنز  هب  هدرک و  رارف  گرم  زا  امـش  هک  تسا  نآ  يارب  داتفا ، نانآ  تسد  هب  نیملـسم  تشونرـس  رگا 
هدیشک یگدرب  هب  اه  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دیتخاس ، راتفرگ  ناشلاگنچ  رد  ار  فعضتسم  مدرم  هجیتن  رد  .دیا  هتـسب  لد  دش  دیهاوخ 

.تسا هدرک  ناشبولغم  یگدنز  ياه  يراوشد  زین  یضعب  هدش و 

هب نارگ  متس 
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نآ رطاخ  هب  اه  نیا  همه  دنروآ و  یم  راب  هب  ییاوسر  یماندب و  ینار ، سوه  اب  .دـننک  یم  لمع  مالـسا  روشک  روما  رد  دوخ  هاوخلد 
ادتقا رارشا  هب  هک  تسا 

هحفص 311

هـضبق رد  روشک  دیوگ ، یم  نخـس  ناشدوس  هب  هک  دـنراد  ربنم  رب  یبیطخ  يرهـش  ره  رد  .دـندرک  تأرج  راّبج  دـنوادخ  رب  هدومن و 
اه نیا  زا  یخرب  .دـنرادن  دوخ  زا  عافد  يورین  هک  دنتـسه  یناگدرب  نانآ  ربارب  رد  مدرم  .تسا  زاب  اج  همه  رد  ناشتـسد  تسا و  نانآ 
هن دنسانش و  یم  ار  ءدبم  هن  هک  دنتسه  ییاورنامرف  اهنآ  دنریگ ، یم  تخـس  ناوتان  مدرم  رب  ورین  مامت  اب  یـضعب  دنا و  شکرـس  راّبج 

! ار داعم 

محر یب  ییاورنامرف  رگمتس و  يریگجاب  لغد و  یملاظ  تسد  رد  مالسا  نیمزرس  هک  یلاح  رد  مشابن  تفگـش  رد  هنوگچ  و  اتفگش !
.تسا

.تسوا ام  تافالتخا  یضاق  .تسا  مکاح  رواد و  دنوادخ  میریگرد  امش  اب  ام  هک  هچنآ  رد 

يرادمامز و رما  رد  تباقر  رطاخ  هب  دریگ  یم  تروص  مدرم ) جیـسب  يارب  شالت  قیرط و  رد   ) ام زا  هچنآ  هک  یناد  یم  وت  ادـنوادخ !
يدابآ رد  ار  یتسرد  حالـصا و  مینایامنب و  ار  تنید  ياه  هناـشن  هک  تسا  نآ  اـم  فدـه  .تسین  لاـم  تورث و  ندروآ  گـنچ  هب  اـی 

.دوش لمع  تماکحا  اه و  تنس  ضیارف ، هب  دنشاب و  هدوسآ  تمولظم  ناگدنب  ات  میزاس  راکشآ  تیاه 

رد و  دنوش ، یم  ّطلـسم  امـش  رب  شیپ ) زا  شیب   ) نارگمتـس دـیزیخن ، رب  ام  یهاوخداد  هب  دـینکن و  يرای  ار  ام  امـش  رگا  مدرم )! يا  )
.دنشوک یم  ناتربمایپ  رون  ندرک  شوماخ 

يوس هب  مینک و  یم  لّکوت  وا  رب  دنک و  یم  تیافک  ار  ام  دنوادخ 
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(1) .تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  میدرگ و  یم  زاب  وا 

.دوبن شوماخ  زگره  زین  دیزی  زا  لبق  و  هیواعم ، تموکح  نارود  لوط  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  الاب  هبطخ 
زاجم رگدادیب  ملاظ  نآ  ربارب  رد  ار  توکس 

یقرواپ

ص 79. ج 97 ، راونالاراحب ، ص 171-172 و  لوقعلا ، فحت   . 1

هحفص 312

! دیرخ یم  ناج  هب  ار  راک  نیا  نیگنس  تارطخ  درمشیمن و 

یمالـسا ریغ  تموکح  نآ  ّدـض  رب  مایق  يارب  ار  همه  درک و  یم  شالت  تّما  ناگبخن  صوصخ  هب  مدرم  نتخاس  رادـیب  رد  هتـسویپ  وا 
.دناوخ یم  ارف  دوب  نایفسوبا  دنزرف  ینعی  تیلهاج  رصع  يایاقب  نآ  سأر  رد  هک 

راک هب  نآ  رد  هک  یتغالب  تحاصف و  ترـضح و  نآ  هیاـمرپ  مکحم و  نیتم و  تالالدتـسا  هبطخ و  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما نحل 
ناـملاظ ربارب  رد  ردـپ  هدـنبوک  قطنم  ناـمه  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ّقح  هب  دـنزرف  نیا  هک  دراد  نیا  زا  تیاـکح  هتفر ،

.تفرگ یم  هرهب  یتصرف  ره  زا  دوب و  هداتسیا 

.دنهد رد  نت  ینوعرف  ياه  تموکح  هبو  دننک  شومارف  ار  مالسا  تامیلعت  دنریگب و  وخ  راجنهان  عضو  نآ  هب  ًاجیردت  مدرم  ادابم 

تعیب نتفرگ  يارب  هنابش  هئطوت   15

( درک توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  اهنآ  داتسرف و  ریبز » نب  هللادبع   » و مالسلا ،) هیلع  ) ماما تمدخ  ار  یسک  هنابش  هنیدم  رادنامرف  دیلو  )

هک تسین  یتعاس  هتساوخ ، ار  ام  دیلو  هک  تعاس  نیا  هللادبعابا ! يا  تشاد : هضرع  درک و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هب  ور  ریبز » نب  هللادبع  »
رظن هب  .منک  یم  رطخ  ساسحا  نآ  زا  نم  هدناوخارف  ار  ام  تعاس  نیا  رد  هک  نیا  زا  دشاب ، هتشاد  مدرم  يارب  یمومع  تسـشن  دیلو » »

ام تسا  نکمم  يروظنم  هچ  يارب  امش 
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؟ دشاب هتساوخ  ار 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

ُهَراد ُْتیَأَر  َو  ٌسوُْکنَم ، َهیِواعُم  َرَْبنِم  َّنَأَک  یمانَم  ِیف  َهَحِراْبلا  ُْتیَأَر  ّینَأ  َِکلذ  َو  َتام ، ْدَـق  َهیواعُم  َّنَِأب  ُّنُظَأ  ّینِإ  ُرَْکباـبَأ ، َكُِربْخُأ  ًاذِإ  »
«. َتام ُهَّنَأ  یِسْفَن  یف  َِکلذ  ُْتلَّوَاَف  ، ًاران ُلِعَتْشَت 

رد هتـشذگ  بش  نم  هک  ارچ  تسا ; هتفر  ایند  زا  هیواعم  منک  یم  نامگ  میوگ : یم  وت  هب  نونکا  ریبز ) نب  هللادـبع  هینک  ! ) رکباـبا يا  »
هدش نوگنرس  هیواعم  ربنم  هک  مدید  باوخ 

هحفص 313

(1 «.) تسا هدرم  يو  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  دوخ  شیپ  نم  .دشک  یم  هنابز  شتآ  شا  هناخ  زاو 

ِیف اوُشْفَی  ْنَأ  َْلبَق  ِهَْعیَْبلِاب  انَذُـخْأَِیل  اْنَیلِإ  َثَعَبَف  َکَلَه ، ْدَـق  ْمُهَتَیِغاط  َّنَأ  ُْتنَنَظ  ْدَـق  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما فنخموبا  تیاور  قباطم 
ربخ اـب  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  دراد  دـصق  دـیلو  ور  نیا  زا  تسا ; هدـش  كـاله  موق  نیارگناـیغط  منک  یم  ناـمگ  نم  ُرَبَْـخلا ; ِساـّنلا 

(2 «.) دریگب تعیب  ام  زا  دنوش ،

هچ يوش ، توعد  دیزی  اب  تعیب  يارب  رگا  نونکا  ییوگ ، یم  هک  تسا  هنوگ  نیمه  نیقی  هب  یلع ! دنزرف  يا  : » تفگ ریبز  نب  هللادـبع 
.»!؟ درک یهاوخ 

ام ُهَیِواعُم  َعَنَـصَف  مالـسلا ،) هیلع  ) ِنَسَْحلا یِخَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِیل  َناک  امَّنِإ  َْرمَْالا  َّنَِال  ًاَدبَأ ، َُهل  ُِعیابُأ  ّینَأ ال  ُعَنْـصَأ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما
َناک ْنِإَف  ًاّیَح ، ُْتنُک  ْنِإ  ََّیلِإ  اهَّدُرَی  ْنَأ  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِهِدـَْعب  ْنِم  دَـحَِال  َهَفـالِْخلا  ُلَـعْجَی  ـال  ُهَّنَأ  مالـسلا ) هیلع  ) ِنَسَْحلا یِخَِـال  َفَلَح  َعَنَص َو 

رَْکبابَأ ْرُْظنُا  ِِهب ، اَنل  َماِوق  ام ال  اناتَأ  ِهّللاَو  ْدَقَف  َنِمَـض  َناک  اِمب  مالـسلا ) هیلع  ) ِنَسَْحلا یخَِال  یل َو ال  ِفَی  َْمل  ُهاْینُد َو  ْنِم  َجَرَخ  ْدَق  ُهَیِواعُم 
ِهّللاَو ال ال  ِلوُسَّرلا ! ِلآ  َهَّیَِقب  ُضِْغُبی  َو  ِدوُهُْفلا ، ِبالِْکلِاب َو  ُبَْعلَی  َرْمَْخلا َو  ُبَرْـشَی  ِقْسِْفلا  ُِنْلعُم  ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدـیزَی  َو  َدـیزَِیل ، ُِعیاـبُأ  ّینَأ 

«. ًاَدبَأ َِکلذ  ُنوُکَی 

اب زگره  نم  »
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شلد هک  هنوگ  نآ  هیواعم  یلو  .تسا  نم  هتـسیاش  ( مالـسلا هیلع  ) نسح مردارب  زا  سپ  تفـالخ  رما  هک  ارچ  .درک  مهاوخن  تعیب  يو 
تفالخ رما  شدوخ ، زا  سپ  هک  دوب  هتسب  دّکؤم  نامیپ  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  مردارب  اب  هیواعم  هک  یلاح  رد  درک ، لمع  تساوخ 

هب هک  یلاح  رد  هتفر ، ایند  زا  وا  نونکا  دنک ، راذگاو  نم  هب  ار  نآ  مدوب  هدـنز  نم  رگا  هکلب  دراپـسن ; شنادـنزرف  زا  کی  چـیه  هب  ار 
! درادن ینشور  هدنیآ  هک  داد  خر  يا  هثداح  دنگوس ! ادخ  هب  هدرکن ، افو  مردارب  نم و  هرابرد  شنامیپ 

هک تسا  قساف  يدرم  وا  هک  نیا  اب  مراپـسب ) وا  تسد  هب  ار  نیملـسم  روما  مامز  و   ) منک تعیب  دیزی  اب  نم  دوش  یم  ایآ  نآ ، رب  هوالع 
نادناخ اب  و  تسا ) هدولآ  رسکبس و  يدرم   ) دنک یم  يزاب  ناگنلپزوی  ناگس و  اب  دشون و  یم  بارش  .تسا  راکشآ  ناگمه  رب 

یقرواپ

ص 182-181. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

ص 378. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 251 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 314

(1 «.) داتفا دهاوخن  قافّتا  دیزی ) اب  نم  تعیب   ) يزیچ نینچ  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  هن  دزرویم ! ینمشد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

زا دوخ  رادـنپ  هب  دـنک و  یتسدـشیپ  تساوخ  یم  هک  دوب  هیواـعم  شردـپ  گرم  زا  دـعب  دـیزی  يوس  زا  ترارـش  ماـگ  نیتـسخن  نیا 
میهاوخ هدنیآ  ثحب  رد  هک  نانچ  اّما  دهد ، رارق  مدرم  ریاس  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  يا  هلیسو  ار  نآ  دریگب و  تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

.دوب هناگیب  تّوبن  نادناخ  گنهرف  زا  وا  هک  ارچ  دوب ، هتخانشن  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما ًاساسا  تفر و  اطخ  هب  شریت  دید 

اب هتخیمآ  ِتداهش  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تسناد  یمن  وا 
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يدرم تسد  رد  تعیب  تسد  تسا  لاحم  دـهد و  یم  حـیجرت  نیقی  هب  هدولآ ، قساـف و  ناـملاظ  اـب  تعیب  رب  ار  يدنلبرـس  تسادـق و 
! دنام یمن  یقاب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شّدج  نییآ  زا  يزیچ  دراذگب  رگا  هک  دراذگب  دسافو  مالسا  زا  هناگیب 

؟ دش یثنخ  هئطوت  هنوگچ   16

ریما هللادبعابا ! يا  : » تفگ تشگزاب و  نانآ  دزن  دیلو  هداتسرف  هک  دندوب  وگتفگ  لاح  رد  ریبز  نب  هللادبع  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
!«. دیورب وا  دزن  تسا  بسانم  هداد ، بیترت  یّصاخ  هسلج  نت  ود  امش  يارب 

: دومرف درک و  يدنت  يو  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

«. یلاعَت ُهّللا  َءاش  ْنِإ  َهَعاّسلا  ِْهَیلِإ  ُریصَأ  یِّنِإَف  اَنَأ  اّمَأ  َو  ِْهَیلِإ ، ٌِرئاص  ُهَّنِإَف  اّنِم  ِْهَیلِإ  َریصَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَمَف  ََکل ! َّمُأ  َكِریمَأ ال  یلِإ  ِْقلَْطنِا  »

میور یم  يو  دزن  میهاوخب  رگا  ام  زا  کی  ره  درگرب ! تریما  يوس  هب  ردام ! یب  يا  »

یقرواپ

ص 96. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 182 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 315

«. هللا ءاش  نإ  مور  یم  وا  دزن  نونکا  مه  نم  یلو 

: دومرف درک و  نارضاح  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

«. ُدیُری ام  ُهَْدنِع َو  ام  ُرُْظنَأَف  ِلُجَّرلا  اَذه  یلِإ  ٌِرئاص  ّینِإَف  ْمُِکلِزانَم  یلِإ  اُومُوق  »

«. دهاوخ یم  هچ  تسوا و  دزن  يربخ  هچ  منیبب  ات  مور  یم  دیلو  دزن  هب  نونکا  نم  دیورب  دوخ  ياه  هناخ  هب  »

نآ رگم  دننکن ، اهر  ار  وت  مسرت  یم  نم  موش ! تیادف  ادخ  لوسر  رتخد  رـسپ  يا  : » درک ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هب  ریبز  نب  هللادبع 
«. يوش هتشک  ای  ینک ، تعیب  هک 

: داد خساپ  ماما 

ُّلُک َذُخْأَی  ْنَأ  ْمُهُُرمآ  َُّمث  یتَعیش ، ْنِم  ِّقَْحلا  َلْهَأ  يراْصنَأ َو  یمَدَخ َو  ََّیلِإ َو  یباحْـصَأ  ُعَمْجَأ  ْنِکل  َو  يدْحَو ، ِْهیَلَع  ُلُخْدَأ  ُتَْسل  ّینِإ  »
، ِِهباِیث َتْحَت  الُولْسَم  ُهَْفیَس  دِحاو 
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َو ال ِعاِنْتمِْالا ، یَلَع  َنوُکَأَف  ِِهب ، ْمُهَتْرَمَأ  اـم  اُولَعَف  اُولَخَد َو  اُولُخُْدا ! ِلوُسَّرلا  َلآ  اـی  ُْتُلق : ْمِْهَیلِإ َو  ُتْأَـم  ْوَأ  اـَنَأ  اذِإَـف  یئازِإـِب ، اُوریـصَی  َُّمث 
یف ُلَعْفَی  يذَّلا  َوُه  َو  َّیف ، ضام  ِهّللا  ُءاضَق  ْنِکل  َو  ِِهب ، َماِوق  الام  ِْرمَْالا  َنِم  َءاج  ُهَّنَأ  ِهّللاَو  ُتِْملَعْدَقَف  یسْفَن ، ْنِم  َهَّلَذَْملا  َهَداقَْملا َو  یطْعُأ 

«. یضْرَی ُءاشَی َو  ام  ِِهلوُسَر  ِْتَیب 

یم روتسد  نانآ  هب  مرب و  یم  دوخ  اب  ار  منایعیش  زا  قح  نادرم  نارای و  باحـصا و  زا  یهورگ  هکلب  مور ، یمن  وا  دزن  ییاهنت  هب  نم  »
مدومن و هراشا  نانآ  هب  مدرک و ) رطخ  ساسحا   ) رگا دنیایب ، نم  رـس  تشپ  دنک و  ناهنپ  شـسابل  ریز  ار  يریـشمش  کی  ره  هک  مهد 

مهاوخ عانتما  تعیب  زا  نم  نیاربانب ، .درک  دنهاوخ  لمع  مهد  نامرف  هچنآ  هب  دنوش و  لخاد  نانآ  دـیوش »! دراو  ربمایپ  لآ  يا   » متفگ
.درک مهاوخن  لیلذ  ار  دوخ  مراپس و  یمن  وا  تسد  هب  زگره  ار  ممامز  درک و 

دیسر دهاوخ  ماجنا  هب  نم  هرابرد  یهلا  ياضق  یلو  تسین ، نشور  شا  هدنیآ  هک  تسا  هداد  خر  يا  هثداح  مناد  یم  دنگوس ! ادخ  هب 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نادناخ  رد  هک  تسوا  و 

هحفص 316

(1 «.) دهد یم  ماجنا  ددنسپب  دهاوخب و  هک  ار  هچنآ 

هیلع ) ماما هک  نیا  زا  لفاغ  دریگب ، تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زا  هدش  تمیق  ره  هب  هک  دوب  نیا  رب  دیلو  هنیدـم ، رادـنامرف  میمـصت  يرآ 
.دزاس یم  ماکان  ار  وا  دور و  یم  وا  يوس  هب  راک  بناوج  مامت  تیاعر  اب  و  هدومن ، ار  مزال  ياه  ینیب  شیپ  مالسلا )

یم هک  دوب  نیا  شلیلد  دورب ؟ وا  دزن  هنابش  دریذپب و  ار  دیلو  توعد  داد ، حیجرت  مالسلا ) هیلع  ) ماما ارچ  یلو 
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تعیب هیواعم و  گرم  ربارب  رد  و  دریگن ، رارق  هدش  ماجنا  لمع  رد  ات  ددرگ ، هاگآ  هدرپ  تشپ  ياه  نایرج  زا  رهاظ  بسحرب  تساوخ 
.دیوگب نخس  تردق  عضوم  زا  دوب  هدومرف  ینیب  شیپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دیزی  اب 

رگید تیاور  هب  بلطم  نامه   17

شزامن رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  هاگنآ  .تخاس  وضو  تساوخ و  یبآ  دیشوپ و  سابل  تفر ، شلزنم  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
ناتـسود مشاه و  ینب  ناشیوخ ، ناناوج ، غارـس  هب  ار  یـسک  دـش ، غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  .درک  اـعد  تساوخ  یم  هک  يا  هنوگ  هب 

: دومرف سپس  تخاس ، هاگآ  دوخ  میمصت  زا  ار  نانآ  داتسرف و  شتیب  لهاو 

َلآ ای  اُولُخْداَف  ْمُِکب  ُتْحِـص  یمالَک َو  ُْمتْعِمَـس  الَع َو  ْدَق  ِیتْوَص  َّنَأ  ُْمتْعِمَـس  ْنِإَف  ُهُمِّلَکُم ، ِْهَیلِإ َو  ضام  ّینِإَف  ِلُجَّرلا  اَذـه  ِباِبب  اُونوُک  »
 ; یْلتَق ُدیُری  ْنَم  اُوُلْتقا  َُّمث  ْمُکَفُویُـس  اوُعَـضَف  َنوُهَرْکَت  ام  ُْمْتیَأَر  ْنِإَف  اُولَْجعَت ، َفُویُّسلا َو ال  اوُرَهْـشا  َُّمث  نْذِإ ، ِْریَغ  ْنِم  اوُمَحَْتقا  ِلوُسَّرلا َو 
ارف ار  امـش  دش و  دنلب  میادص  هک  دیدینـش  رگا  میوگ  یم  نخـس  وا  اب  مور و  یم  وا  دزن  هب  نم  .دیتسیاب  دـیلو )  ) درم نیا  هناخ  ِرد  رب 

لزنم هب  هزاجا  نودب  دیوش ،» دراو  ربمایپ  نادناخ  يا  : » مدناوخ

یقرواپ

ص 378. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 251 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  ص 182 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 317

ًاروف دیدید ، نم ) هرابرد  نانمشد  زا   ) يدنیاشوخان زیچ  رگا  دینکن ; باتش  یلو  دیزاس ، جراخ  ماین  زا  ار  اهریشمش  و  دیروآ ، موجه 
«. دیناسرب لتق  هب  تشاد  ارم  نتشک  دصق  هک  سک  ره  دیشکب و  ریشمش 

، دش جراخ  لزنم  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يرگید :  لقن  قباطم 
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ناراـی و مشاـه و  ینب  نادرم  زا  نت  یـس  وا  هارمه  و  دوب ، شتـسد  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  یتسد  بوچ  هک  یلاـح  رد 
: دومرف و  تشاد ، هگن  دیلو  هناخ  رد  نوریب  ار  اهنآ  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دندوب  شنایعیش 

، مدرک امش  هب  هک  یشرافس  زا  و  دیشاب ، بقارم  ِهّللا ;  َءاش  ْنِا  ًاِملاس  ْمُْکَیلِإ  َجُرْخَا  ْنَا  اوُجْرَا  اَنَأ  َو  ُهوُدَتْعَت ، الَف  ْمُُکْتیَـصْوَا ، اذام  اُورُْظنُا  »
(1 «.) هللا ءاش  نإ  مدرگزاب  امش  يوس  هب  ملاس  هک  مراودیما  دینکن ; یّطخت 

زین راوگرزب  ماما  نآ  تیارد  یلو  دنزن ، زابرس  هئطوت  زا  تشحو  رطاخ  هب  هنیدم  مکاح  توعد  زا  درک  یم  باجیا  ینیـسح  تعاجش 
دوخ اب  ار  نایعیش  مشاه و  ینب  دنمورین  عاجـش و  ناناوج  زا  یعمج  ور  نیا  زا  دهدن ، تسد  زا  ار  طایتحا  بناج  هک  درک  یم  باجیا 

! دننکشب مهرد  ار  نمشد  هئطوت  دناوخب و  هناخ  نورد  هب  ار  اهنآ  موزل  تروص  رد  هک  درب  دیلو ) ، ) هنیدم مکاح  هناخ  يوس  هب 

.دندنام هناخ  رد  رب  اهنآ  و  دش ، دراو  ًاصخش  هکلب  دربن  هناخ  نورد  هب  دوخ  اب  ار  ناهارمه  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  نیا  بلاج 

ربارب رد  هشیمه  يارب  ار  وا  تفگ و  نخـس  دیلو  اب  یتماهـش  تبالـص و  هچ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دـهد  یم  ناشن  ارجام  نیا  همادا 
.تخاس راکشآ  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  عضوم  درک و  ماکان  سویأم و  دیزی  اب  تعیب  داهنشیپ 

( مالسلا هیلع  ) ماما هدنبوک  خساپ   18

یقرواپ

ص 17-16. ج 5 ، حوتفلا ، ص 183 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 318

شیوخ دزن  ار  وا  داد و  خساپ  ییورـشوخ  اب  دیلو  درک ; مالـس  یمالـسا ) بادآ  قبط   ) دش و دراو  دیلو  رب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
مکح نب  ناورم  .دناشن 
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 . ...تشاد روضح  سلجم  رد  دوب  مکاح  ترفن  هنیک و  دیلو  يو و  نیب  نیا ، زا  شیپ  هک  نیا  اب 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

هدیـسر يربخ  امـش  هب  هیواعم  لاح  زا  ایآ  َنآلا ; ؟ ُُهلاح  َْفیَکَف  ُُهتَّلِع ، َْتلاط  ْدَـق  الیلَع َو  َناک  ُهَّنِإَف  رَبَخ  ُهَِنئاک  َهَیِواعُم  ْنِم  ْمُکاـتَأ  ْلَـه  »
.»؟ تسا هنوگچ  شلاح  نونکا  دوب ، رامیب  ینالوط  یتّدم  يو  هک  ارچ  تسا ؟

هک دوب ، وت  يارب  یقداص ! يومع  يو  دهد ! شاداپ  هیواعم  گرم  رد  ار  وت  دـنوادخ  هللادـبعابا ! يا  تفگ : هاگنآ  دیـشک ، یهآ  دـیلو 
! تسا دیزی  نینمؤملاریما  همان  زین  نیا  تسا و  هدیشچ  ار  گرم  معط  نونکا 

»!؟ يا هتساوخ  ارم  يروظنم  هچ  يارب  نونکا  َنوُعِجاَر ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهِّلل َو  ّانإ  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

! دنا هدرک  تعیب  دیزی  اب  مدرم  همه  و  مدرک ، توعد  تعیب  يارب  ار  وت  داد : خساپ  دیلو 

: دومرف دبای ) نایاپ  يریگرد  نودب  سلجم  نآ  هک  نیا  يارب  ( ) مالسلا هیلع  ) ماما

َیلِإ َساّنلا  َتْوَعَد  ِدَْـغلا َو  َنِم  َناک  اذِإ  ْنِکل  َو  ِهَعامَْجلا ، ِهَرْـضَِحب  ًهَِینالَع  ُهَْعیَْبلا  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبِحُأ  امَّنِإ  َو  ًاّرِـس ، ُهَتَْعَیب  یطُْعی  یْلثِم ال  َّنِإ  »
 ; ًادِحاو انُْرمَأ  ُنوُکَیَف  ْمُهَعَم  انَتْوَعَد  ِهَْعیَْبلا 

نوچ دشاب ! مدرم  رـضحم  رد  ینلع و  منک ) تعیب  مهاوخب  رگا   ) نم تعیب  مراد  تسود  دنک ، یمن  تعیب  هنایفخم  نم  دننام  یـصخش 
(1 !«.) دوب دهاوخ  ناسکی  مدرم  ام و  میمصت  يدناوخارف ، تعیب  يارب  ار  ام  مدرم و  وت  و  دش ، حبص 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما دیفم  خیش  لقن  قباطم 

منک یمن  نامگ  نم  ُساّنلا ;  َفِْرعَیَف  ًارْهَج  ُهَِعیابُأ  یّتَح  ًاّرِس  َدیزَِیل  یتَْعیَِبب  ُعَنْقَت  َكارَأ  ّینِإ ال  »

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 183 ج 1 ، یمرزاوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 17 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 319

، دیزی اب  نم  یناهنپ  تعیب  هب  وت 
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«. دنوش ربخ  اب  یگمه  مدرم  ات  منک  تعیب  اراکشآ  نم  هک  نآ  رگم  یشاب ، عناق 

! يرآ تفگ : دیلو 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

(1 «.) ددرگ صّخشم  هراب  نیا  رد  ترظن  ات  دوش ، حبص  راذگب  سپ  َِکلذ ;  ِیف  َکَیْأَر  يرَت  ُِحبُْصتَف َو  »

: داد همادا  سپس  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف هیواعم  گرم  ربخ  ندینش  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما فنحموبا ، لقن  قباطم 

ِساّنلا ِسوُؤُر  یلَع  اهَرِهُْظت  ْنَأ  َنوُد  ًاّرِـس  یّنِم  اِهب  َئِزَتْجَت  ْنَأ  َكارَأ  َو ال  ًاّرِـس ، ُهَتَْعَیب  یطُْعی  ـال  یْلثِم  َّنِاَـف  ِهَْعیَْبلا ، َنِم  ِینَْتلَأَـس  اـم  اـّمَأ  »
وت تعیب  ياضاقت  هب  مخساپ  اّما  ًهَِینالَع ; 

اراکشآ متعیب  هک  نآ  زج  یناد ، یمن  یفاک  ار  تعیب  عون  نیا  زین  وت  دنک و  یمن  تعیب  یناهنپ  روط  هب  نم  دننام  یـسک  هک ، تسا  نآ 
(«. يریگب تعیب  مدرم  زا  قیرط  نیا  زا  ات   ) دشاب مدرم  نایم 

! يرآ تفگ : دیلو 

: دومرف ماما 

يدـمآ و مدرم  نایم  ادرف )  ) هک یتقو  نیاربانب ، ًادِـحاو ;  ًاْرمَا  َناکَف  ِساّنلا ، َعَم  انَتْوَعَد  ِهَْعیَْبلا  َیِلا  ْمُهَتْوَعَدَـف  ِساّنلا  َیلِإ  َتْجَرَخ  اذِإَـف  »
(2 !«.) دوب دهاوخ  يدحاو  هنوگ  هب  مدرم  ام و  میمصت  يدناوخارف ، تعیب  هب  ار  ام  مدرم و  همه 

ورب نونکا  .دوب  نیمه  وت  هرابرد  مرواب  نم  مدیدنسپ و  ار  تخـساپ  هنوگ  نیا  نم  یتفگ و  یتسرد  نخـس  هللادبعابا ! يا  : » تفگ دیلو 
«. ییایب مدرم  اب  ادرف  ات  ادخ ، هانپ  رد 

یقرواپ

ص 374. دیفم ، داشرا   . 1

ص 378. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

هحفص 320

نینچ زگره  دنکن ، تعیب  دوش و  ادج  وت  زا  نونکا  مه  نیـسح  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دیلو  هب  دوب ، رـضاح  هسلج  رد  هک  ناورم 
زا راذگم  ریگب و  ار  وا  يولج  .دتفا  قافّتا  امش  نایم  یناوارف  راتشک  هک  نآ  رگم  دروآ ، یهاوخن  گنچ  هب  یتصرف ،
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! نزب ار  شندرگ  هنرگ  دنک و  تعیب  ات  دور ، نوریب  وت  دزن 

: دومرف تساخرب و  شیاج  زا  ناهگان  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هب وا ؟ ای  یـشک ، یم  ارم  وت  تریـس ،) دـب  ِدوبک  مشچ  نز   ) ءاقرز رـسپ  يا  َتِْمثَا ;  ِهّللاَو َو  َْتبِذَـک  وُه ؟ ْمَا  یُنُلتْقَت  َْتنَأ  َءاقْرَّزلا  َْنباَـی  »
(1 !«.) يا هدرک  هانگ  یتفگ و  غورد  دنگوس ! ادخ 

: دومرف يو  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما مثعا  نبا  تیاور  هب 

َْلبَق ِهِمَد  ْنِم  َضْرَْالا  ُْتیَقََـسل  ِساّنلا  َنِم  ٌدَـحَا  َکـِلذ  َمار  َْول  ِهّللاَو  ِهّللاَو ، َْتبِذَـک  یُقنُع !؟ ِبْرَِـضب  ُُرمْأَـتَأ  َءاـقْرَّزلا  َْنباَـی  َکـْیَلَع  یْلیَو  »
َْتنُک ْنِإ  یُقنُع  َبْرَض  ْمُرَف  َِکلذ  َْتئِش  ْنِإ  َو  َِکلذ ،

زا یسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ییوگ ! یم  غورد  دنگوس  ادخ  هب  یهد ؟ یم  ارم  نتـشک  نامرف  وت  ءاقرز ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  ًاقِداص ; 
ایب ییوگ ، یم  تسار  رگا  نونکا  منک ; یم  باریس  شنوخ  زا  ار  نیمز  دنک ، يراک  دناوتب  هک  نآ  زا  لبق  دنک ، يا  هدارا  نینچ  مدرم 

(2 !«.) نزب ار  مندرگ  نک و  یلمع  ار  دوخ  دیدهت 

نخس نامه  همادا   19

: دومرف درک و  هبتع  نب  دیلو  هب  ور  دش و  ثحب  دراو  تحارص  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ 

ٌقِـساف ٌلُجَر  ُدـیزَی  َو  َمَتَخ ، اِنب  ُهّللا َو  َحَـتَف  اِنب  ِهَمْحَّرلا َو  ُّلَحَم  ِهَِکئالَْملا َو  ُفَلَتُْخم  َِهلاسِّرلا َو  ُنِدـْعَم  ِهَُّوبَّنلا َو  ِْتَیب  ُلْهَأ  ّانِإ  ُریمَْالا ! اَـهُّیَأ  »
یْلثِم َو  ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ِهَمَّرَحُمْلا  ِسْفَّنلا  ُِلتاق  رْمَخ  ُبِراش 

یقرواپ

ص 251. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 374 و  دیفم ، داشرا   . 1

ص 184. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 18 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 321

«. ِهَْعیَْبلا ِهَفالِْخلِاب َو  ُّقَحَأ  اَنُّیَأ  َنوُرِظَْتنَت  ُرِظَْتنَن َو  َنوُِحبُْصت َو  ُِحبُْصن َو  ْنِکل  َو  ِِهْلثِِمل ، ُِعیاُبی  ال 

هاگیاج تلاسر و  ندعم  تّوبن و  نادناخ  زا  ام  ریما ! يا  »
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هک یلاح  رد  .درب  نایاپ  ام  اب  درک و  زاغآ  ام  اب  ار ) مالـسا   ) دـنوادخ .میـشاب  یم  یهلا  تمحر  لوزن  ّلحم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و 
زگره نیارباـنب ، .دوش  یم  روجف  قسف و  بکترم  اراکـشآ  هک  یـسک  نآ  ناـهانگ و  یب  لـتاق  راـسگ ، یم  قساـف ، تسا  يدرم  دـیزی 

مادک مینیبب  مینامب و  راظتنا  هب  دوش و  حبـص  راذگب  لاح  ره  هب  یلو  درک ! دـهاوخن  تعیب  يو  دـننامه  يدرم  اب  نم ، دـننام  یـصخش 
(1 !«.) میرت هتسیاش  تعیب  تفالخ و  هب  ام ، زا  کی 

: دومرف دیلو  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما دیوگ : یم  هّرس ) سّدق  ) قودص موحرم 

، انَتَنِْـسلَأ ِِهب  َقَْطنَا  َو  اَنبُوُلق ، َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  ُهَعَدْوَا  َنیذَّلا  ِّقَْحلا  ُمالْعَأ  َو  َِهلاسِّرلا ، ُنِدـْعَم  ِهَمارَْکلا َو  ِْتَیب  ُلـْهَأ  اـَنَأ  َتِْملَع  ْدَـق  ( 2) ُهَْبتُع ای  »
َو َنایْفُس » یبَأ  ِْدلُو  یلَع  ٌهَمَّرَُحم  ُهَفَالِْخلا  َّنِا  : » ُلوُقَی هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  يّدَج  ُْتعِمَس  ْدََقل  َو  َّلَج ، َّزَع َو  ِهّللا  ِنْذِِاب  ْتَقَطَنَف 

«. اذه ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  ْمِهیف  َلاق  ْدَق  ْتَیب  َلْهَأ  ُِعیابُأ  َْفیَک 

لد هب  ادـخ  هک  قح  ياه  هناـشن  نآ  مییاـم  و  میتلاـسر ، ندـعم  يراوگرزب و  تمارک و  تیب  لـها  اـم  هک  یناد  یم  وت  هبتُع ! رـسپ  يا  »
هیلع هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  مّدـج  زا  دومرف : سپـس  .تسا  ایوگ  دـنوادخ  نذا  هب  هک  هتخاس  ایوگ  نادـب  ار  ام  نابز  هدرپس و  ناـمیاه 
نانآ هرابرد  ادخ  لوسر  هک  ینادناخ  اب  هنوگچ  نم  نونکا  تسا »! مارح  نایفسوبا  نادنزرف  رب  تفالخ  : » دومرف یم  هک  مدینـش  هلآو )

(3 (.»!؟ میامن تعیب  دومرف ، نینچ 

درف کی  هک  ارچ  درک ، یم  موکحم  ار  دیزی  یلقع ، لیلد  اب  وس  کی  زا  حیرص  نخس  نیا 

یقرواپ

ص ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 19-18 ;  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1
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ص 325. ج 44 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) 184

.دشاب یم  حیحص  هبتع » نبای   » ترابع دوب ، هبتع  نب  دیلو  نامز  نآ  رد  هنیدم  یلاو  هک  نیا  هب  هّجوت  اب   . 2

ص 312. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 130 و  قودص ، یلاما   . 3

هحفص 322

ربمایپ اریز  لقن ;  لیلد  اب  رگید  يوس  زا  و  تسین ، مدرم  رب  تموکح  تفالخ و  راوازس  زگره  ناهانگیب  لتق  روجف و  قسف و  هب  هدولآ 
.تسا مارح  نایفسوبا  نامدود  رب  تفالخ  دومرف  تحارص  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

اهماد نیا  رد  تسا و  دنلب  رایـسب  شا  هنایـشآ  هک  تسا  وربور  یـسک  اب  دیمهف  و  دمآ ، دورف  دیلو  رـس  رب  یکتپ  نوچمه  نانخـس  نیا 
.دتفا یمن  زگره 

! تسا مارح  نایفسوبا  لآ  رب  تفالخ  ییاهن : خساپ   20

ناورم .درک  دروخرب  مکح  نب  ناورم  اب  هار  نیب  رد  دـمآ ; نوریب  لزنم  زا  اـهربخ ، ندینـش  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما زور ، نآ  يادرف 
! تسا نآ  رد  وت  حالص  ریخ و  هک  ونشب  نم  زا  منک ; یم  وت  هب  یتحیصن  هللادبعابا ! يا  تفگ :

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

!«. مونشب ات  وگب  تسیچ ؟ وت  تحیصن  َعَمْسَأ ;  یّتَح  ُْلق  َِکلذ ؟ ام  «َو 

!!! تسا رتدنمدوس  وت  يایند  نید و  يارب  هک  ینک  تعیب  دیزی  نینمؤملاریما ! اب  منک  یم  داهنشیپ  تفگ : ناورم 

: دومرف تخاس و  يراج  نابز  رب  ار  نوعجار ) هیلا  ّانا  هّلل و  انا   ) عاجرتسا هملک  مالسلا ) هیلع  ) ماما

لثم يرادمامز  راتفرگ  یمالسا  تّما  هک  ینامز  َدیزَی ;  َْلثِم  عاِرب  ُهَّمُْالا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذِإ  ُمالَّسلَا  ِمالْـسِْالا  یَلَع  َنوُعِجار َو  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  »
!«. دناوخ ار  مالسا  هحتاف  دیاب  دوشب  دیزی 

: دومرف درک و  ناورم  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

َکَّنَِال َِکلْوَق  یلَع  َکُمُولَأ  ال  َِللُّزلا ! َمیظَع  ای  ِلْوَْقلا  َنِم  ًاطَطَش  َْتُلق  ْدََقل  ٌقِساف ! ٌلُجَر  َوُه  َدیزَی َو  ِهَْعیَِبب  ینُُرمْأَتَأ  َکَْحیَو ! »
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یلـص ) ِهّللا ُلوُسَر  ُهَنََعل  ْنَم  َّنِإَف  ِصاْعلا ، یبَأ  ِْنب  ِمَکَْحلا  َکیبَأ  ِْبلُـص  یف  َْتنَأَو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َکَنََعل  يذَّلا  ُنیعَّللا 
«. َدیزَی ِهَْعَیب  یِلا  َوُعْدَی  ْنَأ  ّالِإ  ُْهنِم  َُهل َو ال  ُنِکُْمی  )ال  هلآو هیلع  هللا 

قساف يدرم  يو  هک  یلاح  رد  یناوخ ، یم  ارف  دیزی  اب  تعیب  هب  ارم  وت ! رب  ياو  »

هحفص 323

راـتفگ نیا  يارب  ار  وت  نم  هّتبلا  .یتفگ  ییاوراـن  نخـس  نیقی  هب  یـشاب ، یم  یگرزب  ياـه  شزغل  ياراد  هک  یتسه  یـسک  وت  تسا !؟
مکح تردپ  بلص  رد  زونه  هک  یماگنه  ار  وت  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  اریز  منک ; یمن  شنزرس 
دیزی اب  تعیب  هب  ارم  هک  دور  یمن  راظتنا  نیا  زج  وا  زا  دـنک ، تنعل  ادـخ  ربمایپ  هک  ار  سک  نآ  نیقی  هب  .درک  تنعل  يدوب  صاـع  نب 

!«. دناوخ ارف 

: دومرف سپس 

َلوُسَر ُْتعِمَـس  ْدَـق  َو  اُنتَنِْـسلَأ ، ُقِْطنَت  ِّقَْحلِاب  انیف َو  ُّقَْحلا  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِْتَیب  ُلْهَأ  اـّنِإَف  ِهّللا ! َّوُدَـع  اـی  یِّنَع  َکـَْیلِإ  »
نمـشد يا  وش  رود  نم  زا  ...ِءاقَلُّطلا ; » ِءاْنبَأ  ِءاـقَلُّطلا  یلَع  َو  َنایْفُـس ، یبأ  ِلآ  یلَع  ٌهَمَّرَُحم  ُهَفَـالِْخلَا  : » ُلوُقَی هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا

ّقح مییادخ و  لوسر  تیب  لها  ام  ادخ !

نامدود رب  تفالخ  : » دومرف یم  هک  مدینـش  ادخ  ربمایپ  زا  دوخ  نم  .دیوگ  یمن  نخـس  ّقح  هب  زج  ام  نابز  و  تسام ، نایم  رد  هشیمه 
(1 «.) تسا مارح  اهنآ ، نادنزرف  و  هّکم ) حتف  زا  سپ  ربمایپ  تسد  هب   ) ناگدشدازآ رب  نایفسوبا و 

نب دیزی  اب  هک  نآ  رگم  درک ، مهاوخن  اهر  ار  وت  زگره  نم  تفگ : دمآ و  مشخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نخـس  ندینـش  اب  ناورم 
! ینک تعیب  هیواعم 

نادنزرف هنیک  بارتوبا  نادناخ  امش 
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.دنزرو ینمشد  امش  اب  زین  نانآ  دیشاب و  نمشد  اهنآ  اب  هک  دراد  اج  هّتبلا  و  دیراد ، لد  رد  ار  نایفسوبا 

: دومرف ماما 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دَّمَُحم ِهِِّیبَن  یلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  َلَْزنَأ  َنیذَّلا  ِهَراهَّطلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  ّانِإ  َو  ٌسْجِر ، َکَّنِإَف  یّنَع  َْکَیلِإ  ُناوْرَم ! ای  َکَْلیَو  »
ام يدیلپ و  وت  هک  وش  رود  نم  زا  ناورم ! يا  وت  رب  ياو  ًاریِهْطَت ; ) ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  : ) لاقف

تیب لها  زا 

یقرواپ

(. توافت اب   ) ص 326 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 184-185 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 24-23 ; ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 324

ار هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  دنوادخ  : » دومرف تسا و  هدرک  یحو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  نانآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  میتراهط 
(1 «.) دزاس كاپ  ار  امش  الماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا 

: داد همادا  ( مالسلا هیلع  ) ماما .دش  تکاس  دنکفا و  ریز  هب  يراوخ ) اب   ) ار شرس  ناورم  مالسلا ،) هیلع  ) ماما نخس  نیا  زا  سپ 

يا َدیزَی ;  ِّقَح  یِّقَح َو  ْنَع  يّدَج  َُکلَأْسَیَف  َکِّبَر  یلَع  ُمِدْقَت  َمْوَی  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِلوُسَّرلا َنِم  ُهَرْکَت  ام  ِّلُِکب  ِءاقْرَّزلا  َْنباَی  ْرِْـشبَأ  »
رضحم رد  هک  زور  نآ  رد  مهد ; یم  تراشب  یهلا  باذع  هب  ار  وت  يدونشخان ، ادخ  لوسر  زا  هک  ار  هچنآ  همه  رطاخ  هب  ءاقرز ، رسپ 

«. درک دهاوخ  لاؤس  وت  زا  دیزی  ّقح  نم و  ّقح  هرابرد  ادخ  لوسر  مّدج  تراگدرورپ و 

.درک وگزاب  يو  يارب  دوب ، هدینـش  ماما  زا  هک  ار  هچنآ  تفر و  دیلو  دزن  هب  دش و  ادج  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زا  بضغ  مشخ و  اب  ناورم 
(2)

زا نتفرگ  تعیب  رد  دیلو ، يراگنا  لهس   ) ارجام نیا  یتقو  بوشآ ، رهش  نبا  لقن  قباطم 
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(3 !) درک بوصنم  يو  ياج  هب  ار  ناورم  رانکرب و  هنیدم  ییاورنامرف  زا  ار  دیلو  هلصافالب  دیسر ، دیزی  هب  مالسلا )) هیلع  ) نیسح ماما 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ربق  رانک  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما   21

تفر یم  نامارخ  نامارخ  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هنیدم  دجـسم  رد  : » هک تسا  هدش  لقن  يربقم  دیعـسوبا  زا 
: تسا نینچ  شنومضم  هک  دناوخ  یم  ار  غرفم » نب  دیزی   » راعشا نیا  و 

ِْحبُّصلا ِقَلَف  یف  َماوَّسلا  ُتْرَغْذََال 

ادیزَی ُتیعُد  َو ال  ًاریغُم ،

ًاْمیَض َِهباهَْملا  َنِم  یطْعُأ  َمْوَی 

ادیحا ْنَأ  ینَنْدُصْرَی  ایانَْملا  َو 

یقرواپ

هیآ 33. بازحا ،  . 1

ص 185. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 25-24 ; ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

ص 96. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 3

هحفص 325

زا ارم  گرم ، زا  سرت  مهد و  يرگدادیب  هب  نت  میب ، زا  رگا  مراذگب و  هدوسآ  مد  هدیپس  رد  ار  رتش  مارآ  ياه  هّلگ  هک  متسین  نآ  نم  »
«. دشابن رعاش ) مان   ) دیزی ممان  درب ، رد  هب  هار 

رگا هک  دیوگب  نینچ  دهاوخ  یم  و   ) دراد يدوصقم  رعـش  نیا  ندناوخ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نیقی  هب  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ : دوخ  اب 
(1 (.) دوب مهاوخن  ربمایپ  دنزرف  نیسح  نم  موش  دیزی  ياه  هتساوخ  میلست 

: درک ضرع  تفر و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  شّدج  ربق  رانک  هاگنابش  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

، َِکتَّمُأ یلَع  َْتفَّلَخ  يذَّلا  ِفَلَْخلا  یف  َکُْطبِـس  َو  َِکتَخْرَف ، ُْنباَو  َکُخْرَف  اَنَأ  َهَمِطاف ، ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَنَأ  ِهّللا ! َلوُسَر  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
يا وت  رب  مالـس  َكاْقلَأ ;  یّتَح  َْکَیلِإ  َياوْکَـش  اذه  َو  ینوُظِفْحَی ، َْمل  ْمُهَّنَأ  ینوُعَّیَـض َو  ینُولَذَخ َو  ْدَق  ْمُهَّنَأ  .ِهّللا  َِّیبَن  ای  ْمِْهیَلَع  ْدَهْـشاَف 

! ادخ لوسر 

راگدای هب  تّما  نایم  ارم  هک  متسه  وت  طبس  نم  وت و  رتخد  دنزرف  وت و  دنبلد  دنزرف  منم  ما ; همطاف  رسپ  نیسح  نم 
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.یتشاذگ

هک هاگنآ  ات  وت ، دزن  تسا  نم  هوکِش  نیا  دنتشادن ; ساپ  ارم  ماقم  دنتشادرب و  نم  يرای  زا  تسد  نانآ  هک  شاب  هاوگ  ادخ ! ربمایپ  يا 
«. منک تاقالم  ار  وت 

(2) .دوب دوجس  عوکر و  رد  هتسویپ  داتسیا و  زامن  هب  تساخرب و  ماما  سپس 

هک يرطخرپ  هار  رد  نیملسم  مالسا و  تاجن  رطاخ  هب  تفرگ و  دیزی  ياه  هتساوخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ییاهن  میمصت  مالسلا ) هیلع  ) ماما
اب هزرابم  هکلب  دنکن  يراکمه  نارگمتس  ناملاظ و  اب  زگره  هک  دوب  هتسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  و  داهن ، ماگ  هناهاگآ  تشاد  شیپ  رد 

.دش هنیدم  زا  تکرح  هدامآ  و  داد ، رارق  دوخ  يورارف  دنادب  دوخ  یلصا  هفیظو  ار  نانآ 

یقرواپ

ص 253. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 186 ;  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

ص 26. ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  نامه و  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 2

هحفص 326

مراد تسود  ار  اه  یکین  نم  ایادخ !  2

نآ زا  سپ  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دـمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ربق  رانک  رگید  راب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دـش  مّود  بش  نوچ 
: تشاد هضرع 

ُهَرْکَأ َفُوْرعَْملا َو  ُّبُِحا  یِّنِإ  َو  َّمُهّللَا ! َتِْملَع ، ْدَـق  ام  ِْرمَْالا  َنِم  ِینَرَـضَح  ْدَـق  دَّمَُحم َو  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  دَّمَُحم َو  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذـه  َّنِإ  َّمُهّللَا ! »
نیا اهلا ! راب  ًیـضِر ;  ََکل  َوُه  ام  اذه  يْرمَأ  ْنِم  َتْرَتْخا  ( 1) اَم ِهیف  ْنَم  ِْربَْقلا َو  اَذـه  ِّقَِحب  ِمارْکِْالا  ِلالَْجلاَذ َو  ای  َُکلَأْسَأ  اـَنَا  َو  َرَْکنُْملا ،

ربق

نم ایادـخ ! .یهاگآ  تسا  هدـمآ  شیپ  نم  يارب  هچنآ  زا  .مدّـمحم  تخد  دـنزرف  نم  تسا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وت  ربمایپ 
وت زا  نم  .مرازیب  رکنم  زا  مراد و  تسود  ار  فورعم 
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تسا نآ  رد  وت  يدونشخ  هک  ار  یهار  تسا  نآ  رد  هک  یسک  ربق و  نیا  ّقح  هب  مهاوخ  یم  يراوگرزب  لالج و  بحاص  دنوادخ  يا 
(2 «.) يراد رّرقم  میارب 

رد هاتوک  ترابع  نیا  رد  ار  اـه  يدـیلپ  اـه و  یتشز  اـب  هزراـبم  اـه و  یکین  هب  رما  ینعی  دوخ  ماـیق  یلـصا  هزیگنا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
هنیس هب  ار  نآ  دراد و  یم  نایب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شدج  ربق  رانک  رد  اه  ناکم  نیرت  سّدقم  زا  یکی  رد  دنوادخ و  هاگـشیپ 

.دراپس یم  ناگدنیآ  تواضق  يارب  خیرات 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شّدج  ربق  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  عادو   23

هـضرع درک و  عادو  شّدـج  ربق  اب  تساخرب  يرادـیب  زا  سپ  تفرگ ;  ارف  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نامـشچ  باوخ  هاـتوک  یتّدـم  يارب 
: تشاد

ُْثیَح َکَْنَیب  یْنَیب َو  َقُِّرف  َو  ًاهْرُک ، َكِراوَج  ْنِم  ُتْجَرَخ  ْدََقل  ِهّللا  َلوُسَر  ای  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  »

یقرواپ

.تسا هدش  َترتخا » ِّالا   » هب ریبعت  یمزراوخ  نیسحلا  لتقم  رد   . 1

ص 328. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 186 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 27 ;  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 327

 ; ُمالَّسلَا یِّنِم  َْکیَلَعَف  ِهَهارَْکلا ، یَلَع  َكِراوَج  ْنِم  ٌجِراخ  اَنَأ  اه  َو  ِروُجُْفلا ، ِبِکار  َو  ِرُومُْخلا ، ِبِراش  َهَیِواعُم ، ِْنب  َدـیزَِیل  ِْعیاـبُأ  َْمل  یِّنَأ 
نم ادخ ! لوسر  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و 

بارـش درم  نآ  هیواعم ، نب  دـیزی  هب  تعیب  تسد  نم  اریز  داـتفا ;  ییادـج  وت  نم و  ناـیم  .موش  یم  جراـخ  وت  ربق  راوج  زا  راـچان  هب 
(«. ادخ ربمایپ  يا   ) ظفاح ادخ  .مور  یم  نوریب  وت  دزن  زا  مامت  یتحاران  اب  نونکا  .مدادن  رجاف ، راوخ و 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دصق  زا  مدرم  هک  یماگنه 
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(1) .دنتشاد رذحرب  رفس  نیا  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما نانآ  زا  یهورگ  دندش ، ربخ  اب  هفوک  هب  تکرح  يارب 

ياه هلافت  نامه  هّیما ، ینب  تموکح  هب  گنج  نالعا  عقاو  رد  دـیزی و  اب  تعیب  زا  فاکنتـسا  يراددوخ و  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
دوخ جوا  هب  نامثع  تموکح  نارود  رد  هک  هنیدم  رد  هیما  ینب  ذوفن  اریز  دوب ، هفوک  يوس  هب  رفـس  زا  ریزگان  برع ، ّتیلهاج  نارود 

يریگرد هنوگره  زا  دـیاب  ادـخ  نما  مرح  ناونع  هب  زین  هّکم  و  دوب ، دایز  هنیدـم  ذّـفنتم  سانـشرس و  دارفا  نایم  رد  زونه  دوب ، هدیـسر 
.دشاب رانکرب 

زا ار  یلدزب  سرت و  یگدنکارپ و  فالتخا و  رگا  دوب و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نادـنم  هقالع  نایعیـش و  زکرم  هفوک  هک  یلاح  رد 
.دوبن یلکشم  راک  نانآ  يارب  روفنم  نایدیزی  دیزی و  تموکح  ندرک  طقاس  دندرک  یم  رود  دوخ 

.دوب رفس  نیا  زا  راچان  نایفس  یبا  لآ  دیزی و  تموکح  اب  لک  روط  هب  تعیب و  اب  ینلع  تفلاخم  زا  دعب  مالسلا ) هیلع  ) ماما لاح  ره  هب 

! درک مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  مشاب ، هتشادن  یهاگهانپ  چیه  ایند  رد  رگا   . 24

نیرتبوبحم و وت  مردارب ! : » درک ضرع  دـمآ و  يو  دزن  هب  هّیفنح  دّـمحم  شردارب  .تشگزاب  هناخ  هب  حبـص  ماگنه  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
نم یهاوخریخ  هب  همه  زا  وت  منک ، یمن  غیرد  یسک  ّقح  رد  یهاوخریخ  زا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  .یتسه  نم  دزن  مدرم  نیرتزیزع 

یقرواپ

(. راصتخا هب   ) ص 401 هّدوملا ، عیبانی  ص 14 و  ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 410 ;  یحیرط ، بختنم   . 1

هحفص 328

بجاو نم  رب  وت  يوریپ  و  یتـسه ، نم  تیب  لـها  گرزب  مشچ و  حور و  ناـج و  وـت  میا و  هشیر  کـی  زا  وـت  نم و  اریز  .يرتراوازس 
تفارش نم  رب  ار  وت  دنوادخ  هک  ارچ  .تسا 
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«. تسا هداد  رارق  تشهب  لها  ناگرزب  زا  ار  وت  .دیشخب و 

: دوزفا همادا  رد  هّیفنح  دّمحم 

ردپ ّدج و  نارای  نانآ  هک  .وش  راپسهر  نمی  يوس  هب  دوبن  نینچ  رگا  و  نامب ; اجنآ  رد  سپ  دوب  نما  وت  يارب  اجنآ  رگا  ورب ، هّکم  هب  »
اهراز نش  هب  هنرگ  ینام و  یم  هک  دوب  نما  وت  يارب  اجنآ  رگا  .دنا  مدرم  نیرتزاون  نامهم  نیرت و  ّتبحم  اب  نیرتنابرهم و  نانآ  .دناوت 

نیا ام و  نیب  دنوادخ  دوش و  یم  یهتنم  اجک  هب  مدرم  نیا  راک  ینیبب  ات  نک ! چوک  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  و  هتفر ! اههوک  فاکـش  و 
«. درک دهاوخ  يرواد  قساف  هورگ 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

يا هطقن  چیه  رد  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  ردارب ! يا  َهَیِواعُم ; َْنب  َدـیزَی  ُْتعَیاب  اَمل  ًيوْأَم ، ًأَْجلَم َو ال  اْینُّدـلا  یف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ِهّللاَو  یخَأ  ای  »
«. درک مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  زگره  مشاب  هتشادن  ینما  ياج  هاگهانپ و  چیه  ایند ، زا 

: دومرف سپس  تسیرگ ، يو  اب  یتّدم  زین  مالسلا ) هیلع  ) ماما .تسیرگ  داتسیا و  زاب  نتفگ  نخس  زا  هّیفنح  دّمحم 

یتَوْخِإ َو اَنَأ َو  َِکلِذل  ُتْأَّیَهَت  ْدَق  َو  َهَّکَم ، یِلا  ِجُورُْخلا  یَلَع  ٌمِزاع  اَنَأ  ِباوَّصلِاب َو  َتْرَـشَأ  َتْحَـصَن َو  ْدََـقل  ًاْریَخ ، ُهّللا  َكازَج  یخَأ  ای  »
ْمِْهیَلَع َو ال ًاـْنیَع  یل  َنوُکَتَف  ِهَنیدَْـملِاب ، َمیُقت  ْنَأ  َکـْیَلَع  ـالَف  یخَأ  اـی  َْتنَأ  اـّمَأ  َو  ییْأَر ، ْمُُهیْأَر  يْرمَأ َو  ْمُهُرمَأ  َو  یتَعیـش ، یخَأ َو  وـَُنب 

هب يدرک و  یهاوخریخ  .دهد  وکین  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  مردارب ! ْمِهِرُومُأ ;  ْنِم  ًاْئیَش  یّنَع  ِفُْخت 

هدرک هدامآ  رفـس  نیا  يارب  ار  مناوریپ  ناگدازردارب و  مناردارب و  دوخ و  متـسه و  هّکم  مزاع  نونکا  نم  .يا  هدرک  هراشا  تسرد  هار 
همانرب .ما 
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نانآ نایم  رد  ات  درادن  يداریا  هنیدم  رد  وت  ندنام  مردارب ! يا  وت  اّما  .تسا  نم  يأر  همانرب و  نامه  ناشیأر  و 

هحفص 329

(1 !«.) زاس ربخ  اب  ارم  ناشروما  مامت  زا  یشاب و  نم  ناسرربخ )  ) مشچ

ییاهن میمصت  وا  یلو  دندوب ، هدرک  گنت  ترضح  نآ  رب  ار  هصرع  هّیما  ینب  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تاریبعت 
.دـهدن تسا  مالـسا  ینابم  لزلزت  نیملـسم و  یگدنکفارـس  هیام  هک  یگنن  ّتلذ و  گنن ، ّتلذ و  هب  نت  زگره  هک  دوب  هتفرگ  ار  دوخ 

.دسانشن ّتیمسر  هب  ار  وا  تموکح  دنکن و  تعیب  دیزی  اب  زگره  يرآ ،

راختفا اب  ار  تداهـش  تبرـش  دنام و  رادافو  دهع  نیا  رب  دوب و  هتـسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ شّدج  ادخ و  اب  هک  دوب  يدهع  نیا 
.دیشون

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  یخیرات  همان  تّیصو   25

: تشون هّیفنح  دّمحم  شردارب  يارب  ار  همان  ّتیصو  نیا  تساوخ و  يذغاک  تاود و  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

َْنیَـسُْحلا َّنَأ  ِهَّیِفَنَْحلا : ِْنبِاب  ِفوُْرعَْملا  دَّمُحم  ِهیخَأ  یلِإ  ِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُنب  ُْنیَـسُْحلا  ِِهب  یـصْوَأ  اـم  اذـه  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »
َّنَأ َو  ٌّقَح ، َراّنلا  َهَّنَْجلا َو  َّنَأ  َو  ِّقَْحلا ، ِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاج  ُُهلوُسَر ، ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهّللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَی 

ُتْجَرَخ امَّنِإ  َو  ًاِملاظ ، َو ال  ًادِـسْفُم ، َو ال  ًارَِطب ، َو ال  ًارِـشَأ ، ْجُرْخَأ  َْمل  ّینَأ  َو  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهّللا  َّنَأ  َو  اهیف ، َْبیَر  ٌهَِیتآ ال  َهَعاّـسلا 
هیلع ) ِبلاط یبِأ  ِْنب  ِّیلَع  یبَأ  يِّدَج َو  ِهَریـِسب  ُریـسَأ  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهنَأ  ِفوُرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیرُأ  يِّدَـج ، ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْـصِْالا  ِبَلَِطل 

ُهّللا َیِضْقَی  یّتَح  ُِربْصَأ  اذه  َّیَلَع  َّدَر  ْنَم  َو  ِّقَْحلِاب ، یلْوَأ  ُهّللاَف  ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ِینَِلبَق  ْنَمَف  مالسلا ،)
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«. ُبینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهّللِاب  ّالِإ  یقیفْوَت  ام  َْکَیِلا َو  یخَأ  ای  ِیتَّیِصَو  ِهِذه  َو  َنیمِکاْحلا ، ُْریَخ  َوُه  ِّقَْحلِاب َو  ِمْوَْقلا  َْنَیب  یْنَیب َو 

یقرواپ

ص 329. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 188 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 32-30 ;  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 330

نبا هب  فورعم  دّـمحم ، شردارب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  یتّیـصو  نیا  میحرلا ;  نمحرلا  هّللا  مـسب  »
هک تسوا  هداتـسرف  هدنب و  دّمحم  و  تسین ، درادن  یکیرـش  هک  يا  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  دـهد  یم  تداهـش  نیـسح  هّیفنح :

دنوادخ و  دمآ ، دـهاوخ  کش  نودـب  زیخاتـسر  زور  تسا و  قح  خزود  تشهب و  هک  نیا  تسا و  هدـش  ثوعبم  قح  هب  قح  بناجزا 
تّما رد  حالصا  يارب  اهنت  مدرکن ، مایق  يراکمتس  يزیگناداسف و  نایغط و  یتسم و  ِرـس  زا  نم  .دزیگنا و  یم  رب  ار  اهربق  رد  ناگتفخ 
راتفر مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  مردپ  مّدج و  شور  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  .متـساوخ  اپ  هب  مّدج 

، تفریذپن ارم  توعد  سک  ره  و  تسا ، رتراوازـس  نآ  شاداپ ) و   ) شریذپ هب  دنوادخ  سپ  تفریذپ ، ارم  ّقح  نخـس  سک  ره  .میامن 
.تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  قح  هب  مدرم  نیا  نم و  نایم  دنوادخ  ات  منک  یم  ربص 

«. تسوا يوس  هب  متشگزاب  منک و  یم  لّکوت  وا  رب  .تسین  دنوادخ  هیحان  زا  زج  نم  قیفوت  ردارب ! يا  وت  هب  تسا  نم  ّتیصو  نیا 

(1) .درک یظفاحادخ  يو  اب  درپس و  دّمحم  شردارب  هب  درک و  رهم  ار  نآ  درب و  نایاپ  هب  ار  همان 

یخیرات همان  ّتیصو  نیا 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاشگروشک يارب  هن  ترـضح ، نآ  مایق  دـیوگ :  یم  و  دـهد ، یم  ناشن  شا  هدـنیآ  مایق  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما فادـها  یبوخ  هب 
فرطرب مالـسا و  تّما  حالـصا  فده ، هکلب  ایند ; ماقم  لام و  ندروآ  گنچ  هب  ای  مدرم ، رب  هطلـس  تموکح و  سوه  رـس  زا  هن  دوب ،

هریـس ّتنـس و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  زین  و  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  نالهاان  تموکح  رثا  رب  هک  دوب  ییاهیژک  نتخاـس 
.دوب مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ 

یقرواپ

ج 44، راونالاراحب ، و  توافت ) رـصتخم  اب   ) ص 34-33 ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 189-188 ; ج 1 ، یمزراوخ ، نیـسحلا  لتقم   . 1
ص 330-329.

هحفص 331

یمن یفدـه  یهلا ، فدـه  نیا  زج  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  هّیما  ینب  نارگمتـس  هک  یکاـنرطخ  يداو  نینچ  رد  نداـهن  ماـگ  نیقی  هب 
.دندیدنسپ یمن  ار  نآ  نیب ، کیدزن  ِناشیدنا  تحلصم  نابلط و  تیفاع  دنچ  ره  دشاب ، هتشاد  تسناوت 

! داد مهاوخن  تّلذ  هب  نت  زگره  نم   26

: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا )) هیلع  ) نیسح ماما  ناردارب  زا  یکی  ( ) مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع  شردپ  زا  رمع  نب  دّمحم 
يا مدرک : ضرع  متفر و  شدزن  هب  یبسانم  تقو  رد  درک ، عانتما  دـیزی  اـب  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  مردارب  هک  یماـگنه  »

ماگنه نیا  رد  دومرف : لقن  میارب  مالـسلا )) هیلع  ) ناـنمؤمریما  ) شردـپ زا  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  تردارب  .موش  تیادـف  هللادـبعابا !
: دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  ارم  مالسلا ) هیلع  ) ماما دش  دنلب  ما  هیرگ  يادص  دادن و  متلهم  هیرگ 

.»!؟ موش یم  هتشک  نم  هک  داد  ربخ  وت  هب  ٌلُوتْقَم ;  ّینَأ  َکَثَّدَح  »

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  دنکن  ادخ  مدرک : ضرع 

ّقح هب  ار  وت  َكَرَّبَخ ; ؟ یْلتَِقب  َکیبَأ  ِّقَِحب  َُکْتلَأَس  : » دومرف
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؟ يدومنن تعیب  هدرکن و  مادقا  ارچ  سپ  يرآ ، مدرک : ضرع  تخاس »؟ ربخ  اب  مندش  هتشک  هب  ار  وت  ایآ  دنگوس ! تردپ 

: دومرف

َْمل اـم  َتِْملَع  َکَّنَأ  ُّنُظَتَف  ِِهَتبُْرت ، ِبْرُِقب  ُنوُـکَت  یتـَبُْرت  َّنَأ  َو  یْلتَق ، ِِهْلتَِقب َو  ُهَرَبْـخَا  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ِهـّللا َلوُـسَر  َّنَأ  یبَأ  ینَثَّدَـح  »
ِیف اهاذا  ٌدَحَأ  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َو ال  ِِهتَّمُأ ، ْنِم  اُهتَّیِّرُذ  ْتَیَِقل  ام  ًهَیِکاش  اهابَا  ُهَمِطاف  َّنَیِْقلََتل  ًادـَبَأ َو  یـسْفَن  ْنِم  َهَِّینَّدـلا  یطْعُأ  ُهَّنَأ ال  َو  ُهْمَلْعَا ،

لقن مردپ  اِهتَّیِّرُذ ; 

وا تبرت  کیدزن  نم  تبرت  هک  نیا  و  تخاس ، ربخ  اب  نم  تداهـش  شتداهـش و  زا  ار  يو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هک  درک 
!؟ مرادن نم  هک  يراد  یهاگآ  يزیچ  هب  يدرک  نامگ  وت  .دوب  دهاوخ 

هک نیا  و  داد ، مهاوخن  يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  زگره  نم  هک ) داد  ربخ  نینچمه  (و 

هحفص 332

هک سکره  درک و  دهاوخ  تیاکش  شنادنزرف  رب  شتّما  ملظ  زا  هک  یلاح  رد  تفاتش  دهاوخ  شردپ  رادید  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف
(1 «.) دش دهاوخن  تشهب  دراو  زگره  درازایب  شنادنزرف  هب  تبسن  ار  وا 

! موش یم  دیهش  هک  مناد  یم  مردام !  27

(( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يافواب  رسمه   ) هملس ّما  دور ، نوریب  هنیدم  زا  تساوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تّدج  زا  هک  ارچ  زاسم ، نیگهودنا  ارم  قارع  يوس  هب  تنتفر  اب  مرسپ ! درک : ضرع  دمآ و  يو  دزن 

«. دش دهاوخ  هتشک  البرک  تشد  رد  قارع  نیمزرس  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح مدنزرف  : » دومرف هک  مدینش 

: دومرف ماما 

ُفِرْعَأ َو  ِهیف ، ُلَْتُقا  يذَّلا  َمْوَْیلا  ُفِرْعََال  ِهّللاَو  ّینِإ  َو  ٌّدـُب ، اذـه  ْنِم  یل  َْسَیل  َو  ََهلاحَم ، ٌلُوتْقَم ال  یِّنَأ  َو  َِکلذ ، ُمَلْعَأ  ِهّللاَو  اَنَأ  ُهاـُّما َو  اـی  »
ُفِرْعَأ ّینِإ  َو  اهیف ، ُنَفُْدا  یتَّلا  َهَعُْقْبلا  ُفِرْعَأ  َو  یُنُلتْقَی ، ْنَم 
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ار نیا  زین  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ردام ! يا  یعَجْضَم ;  یتَْرفُح َو  َکیرُأ  ُهاّمُأ  ای  ِتْدَرَأ  ْنِإ  َو  یتَعیش ، یَتبارَق َو  یْتَیب َو  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَتُْقی  ْنَم 
دش مهاوخ  هتشک  نم  ًانیقی  و  مناد ، یم 

.تسین میارب  يزیرگ  هار  و 

یم موش ، یم  نفد  نآ  رد  هک  ار  یناکم  دـشک و  یم  ارم  هک  ار  یـسک  موش و  یم  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  يزور  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
! مسانش یم  ار  همه  .دنوش  یم  هتشک  منایعیش  ناکیدزن و  تیب و  لها  زا  هک  نانآ  و  مناد !

.»!؟ مهد ناشن  وت  هب  ار  مدقرم  ربق و  یهاوخب  رگا  ردام : يا 

تداهـش فّقوت و  ّلحم  زین  دوخ و  نایهاپـس  هاگیاج  نفدم و  دقرم و  هک  اجنآ  ات  دش  راومه  نیمز  درک ، هراشا  البرک  يوس  هب  سپس 
ماگنه نیا  رد  .داد  ناشن  يو  هب  ار  دوخ 

یقرواپ

ص 100-99. فوهلملا ،)  ) فوهل  . 1

هحفص 333

.درک راذگاو  ادخ  هب  ار  وا  راک  تسیرگ و  تخس  هملس  ّما 

یطْهَر یمَرَح َو  يرَی  ْنَأ  َءاش  ْدَق  َو  ًاناوْدُع ، ًاْملُظ َو  ًاحُوبْذَم  الُوتْقَم  ینارَی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  َءاش  ْدَق  ُهاّمُأ  ای  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما
! ردام يا  ًانیعُم ;  ًارِصان َو ال  َنوُدِجَی  الَف  َنُوثیغَتْسَی  ْمُه  َو  َنیدَّیَقُم ، َنیروُسْأَم  َنیمُولْظَم  َنیحُوبْذَم  یلافْطَأ  َو  َنیدَّرَشُم ، ِیئاِسن  َو 

نادناخ و هک  تساوخ  زین  دنیبب و  دیهـش ) و   ) هتـشک نارگمتـس  توادع  ملظ و  اب ) هزرابم   ) قیرط رد  ارم  هک  تساوخ  نینچ  دـنوادخ 
هک یلاح  رد  دنیبب  تراسا ، ریجنز  راتفرگ  هدیدمتـس و  حوبذم ، ار  مناکدوک  شیوخ و  راید  زا  هدنار  هدنکارپ و  ارم  نانز  ناشیوخ و 

«. دنبای یمن  يروای  رای و  یلو  دنبلط ، یم  ار  یسردایرف  نانآ 

هملس ّما  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
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«. تسا هدرپس  نم  هب  يا  هشیش  رد  ار  نآ  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر   ) تّدج هک  تسا  یتبرت  نم  دزن  : » درک ضرع 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

دـش مهاوخ  دیهـش  مناد  یم  نیقی  هب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ًاْضیَأ ;  ینُوُلتْقَی  ِقارِْعلا  َیلِإ  ْجُرْخَأ  َْمل  řЙ َو  َِکلذَک ، ٌلُوتْقَم  یِّنِإ  ِهّللاَو  »
«. تشک دنهاوخ  ارم  زین  مورن  مه  قارع  يوس  هب  رگا  و 

ًامَد اتَضاف  اذِإَف  يّدَج  ِهَروُراق  َعَم  اهیلَعِْجا  : » دومرف درپس و  هملس  ّما  هب  داد و  رارق  يا  هشیش  رد  ار  نآ  تفرگ و  ار  يرگید  تبرت  سپس 
!«. ما هدش  هتشک  نم  هک  نادب  دیشوج ، هشیش  ود  نآ  رد  نوخ  هاگ  ره  سپ  راذگب ، مّدج  هشیش  دزن  ار  نآ  ُْتِلُتق ; ْدَق  ّینَأ  یمَلْعاَف 

سپ دشوج  یم  نآ  رد  نوخ  مدید  ناهگان  مدرک  هاگن  هشیش  ود  نادب  زور  نآ  رصع  دیسر ، اروشاع  زور  نوچ  دیوگ : یم  هملـس  ّما 
(1) .مدیشک يدایرف 

! تسا تداهش  هار  نیا  نایاپ   28

نب دّـمحم  ندـنام  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نتفر  هرابرد  دـیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ناراـی  زا  یکی  نارمح  نب  هزمح 
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  میدرک ;  یم  وگتفگ  هنیدم ) رد   ) هّیفنح

یقرواپ

ص 253. ج 1 ، حئارجلاو ، جئارخلا  ح 27 و  ص 89 ، ص 331-332 و ج 45 ، ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 334

زا مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هک  یماـگنه  .سرپم  يزیچ  نآ  هراـبرد  نیا  زا  سپ  یلو  مهد  یم  وت  هب  يربخ  نم  هزمح ، يا  : » دومرف
: تشون نآ  رد  تساوخ و  يذغاک  درک ، تکرح  گنهآ  دش و  ادج  هّیفنح ) نب  دّمحم  شردارب  )

ْنَم َو  َدَهْـشَتِْسا ، ْمُْکنِم  یب  َقَِـحل  ْنَم  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اـّمَأ  مِشاـه ، یَنب  یلِإ  ِبلاـط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  .ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »
نمحرلا هللا  مسب  ُمالَّسلا ; ِحَتَْفلا َو  َغَْلبَم  ُْغْلبَی  َْمل  َفَّلَخَت 
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دهاوخ دیهـش  ، ددنویپب نم  هب  امـش  زا  سک  ره  دـعب ، اّما  مشاه : ینب  همه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا ،
(1 «.) مالسلاو .دیسر  دهاوخن  يزوریپ  هب  دنکن ، نینچ  سک  ره  و  دش ،

ان ياهرادـنپ  مغر  یلع  و  دـید ، یم  ار  هار  نایاپ  زاـغآ ، ناـمه  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  دـهد  یم  ناـشن  ینعمرپ  هاـتوک و  ربخ  نیا 
هب ملع  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دیوگ  یم  ام  هب  دـنرادن ، یعالّطا  ( مالـسلا مهیلع  ) ناماما یهاگآ  شنیب و  تعـسو  زا  هک  یناسک  تسرد 

.درک تکرح  هنیدم  زا  تسا  وا  راظتنا  رد  تداهش  هتشرف  هک  نیا 

دزادرپب و دیاب  ار  ینارگ  ياهب  هچ  مالسا  زا  يرادساپ  ظفح و  رطاخ  هب  دیزی  اب  تعیب  كرت  يارب  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  يرآ ; 
.دهد یم  ناشن  رت  فاّفش  ار  ترضح  نآ  ماقم  تمظع  نیا ،

ریز رد  دیـسر و  دـنهاوخن  ییاج  هب  زین  تداهـش  هلفاق  زا  ناـگداتفا  بقع  رگید  ریبعت  هب  ناگدـنامزاب و  هک : دومرف  هراـشا  نمـض  رد 
.تشاد دنهاوخ  يدب  راگزور  يدیزی  نامیخژد  هطلس 

دوش یم  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما   29

، يرجه لاس 60  بجر  هام  نایاپ  هب  هدنام  زور  ود  هبنشکی ، بش  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 76 تارایزلا ، لماک  ص 84-85 و  ص 330 و ج 45 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ص 129-128 ;  فوهلملا ،  . 1

هحفص 335

ار هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  هّیفنح  نب  دّـمحم  زج  دوخ  نادـناخ  همه  ناگدازردارب و  ناردارب ، نادـنزرف ، قافّتا  هب 
نارگن هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  رهـش  زا  یـسوم  َنیِِملاَّظلا ; ) ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاَق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاَخ  اَْـهنِم  َجَرَخَف  : ») درک یم  توـالت 

زا ارم  اراگدرورپ ! درک : ضرع  يا ، هثداح  راظتنا  رد  هظحل  ره  دوب و 
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(1 «.) شخب ییاهر  رگمتس  هورگ  نیا 

! ادخ لوسر  رتخد  دنزرف  يا  : » درک ضرع  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  .تفرگ  شیپ  رد  ار  هّکم ) هنیدم   ) هارهاش مالسلا ) هیلع  ) ماما
!«. دننک بیقعت  ار  ام  نانمشد  مینارگن  اریز  دوب ، رتهب  میتفر  یم  یعرف  هار  زا  ریبز  نب  هللادبع  دننامه  رگا  نم  هدیقع  هب 

ام َِکلذ  ِیف  ُهّللا  َیِضْقَی  ْوَأ  َهَّکَم  ِتاْیبَأ  یلِإ  َرُْظنَأ  ْوَأ  ًاَدبَأ  َقیرَّطلا  اَذه  ُْتقَراف  ال  یّمَع ! َْنباَی  ِهّللاَو  ال  : » دومرف يو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
هچنآ دنوادخ  ای  منیبب  ار  هّکم  ياه  هناخ  ات  موش  یمن  ادج  هار  نیا  زا  زگره  نم  ومع ! رـسپ  يا  دنگوس  ادـخ  هب  هن  یـضْرَی ;  ُّبُِحی َو 

(2 «.) دروآ شیپ  ددنسپ  یم  دراد و  تسود  هک  ار 

هورگ کی  زا  هک  تسین  نانچ  و  دراد ، یم  رب  مدـق  هناعاجـش  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیتسخن  ياـه  ماـگ  ناـمه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
زا سپ  یکی  ار  دوخ  تابرض  تسا  هدامآ  هکلب  دهد ، هار  دوخ  هب  یتشحو  درب ، شروی  وا  رب  هار  يانثا  رد  دهاوخب  هک  نمشد  یتشگ 

.دزاس دراو  اهنآ  رب  يرگید 

.دورب ههاریب  زا  هدرک  اهر  ار  یلصا  هار  یتالمح  نینچ  سرت  زا  هک  تسین  هدنبیز  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يارب 

رسپ هیاس ، نوچمه  كاّفس ، راّدغ و  نمشد  هک  دوش  یم  راکشآ  تقیقح  نیا  نمض  رد 

یقرواپ

هیآ 21. صصق ،  . 1

(. توافت یکدنا  اب   ) ص 189 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 34-35 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 2

هحفص 336

.دوب هدشن  میلست  اهنآ  عماطم  ربارب  رد  اریز  درک ، یم  لابند  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمغیپ 

هّکم هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دورو   30

نیمزرس دراو  درک  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  يرجه ) لاس 60   ) نابعش مّوس  هعمج  بش  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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: تفگ دش  هناور  نیدم  بناج  هب  یسوم )  ) یماگنه و  ِلِیبَّسلا ;  َءاَوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یَـسَع  َلاَق  َنَیْدَم  َءاَْقِلت  َهَّجَوَت  اََّملَو  : ») دش هّکم 
لاحـشوخ رایـسب  شنادـناخ  هّکم  هب  دورو  اب  و  ( 1 («.) دـناسرب دوصقم  هب  و   ) دـنک تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  مراـگدرورپ  مراودـیما 

نارگن تخـس و  دوب ، دوخ  اب  هّکم  مدرم  تعیب  هشیدنا  رد  هک  ریبز  نب  هللادـبع  يارب  هّکم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما روضح  یلو  دـندش ،
(2) .درک دهاوخن  تعیب  يو  اب  یسک  هّکم  رد  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دوجو  اب  تسناد  یم  اریز  دوب ، هدننک 

یمن وا  تسا و  یمتح  نایدـیزی  وا و  ناـیم  يریگرد  تسناد  یم  اریز  دوـبن  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ییاـهن  دـصقم  هّکم  نیقی  هـب 
ياهـشزرا يارب  یتمرح  هک  سانـشنادخ  هورگ  نیا  موجه  اب  نآ  تسادق  و  دریگ ، رارق  نایدیزی  کته  دروم  ادـخ  نما  مرح  تساوخ 

.دورب لاؤس  ریز  دندوبن  لئاق  مالسا  يالاو 

رکـشل موجه  ماگنه  هب  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  نایّکم  دـعب  یتّدـم  وا  داتفا ، قاـفّتا  نینچ  ریبز  نب  هللادـبع  دروم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.دندیبوک مهرد  ار  نآ  دش  باترپ  قینجنم  زا  هک  ییاه  گنس  اب  دنتشادن و  هاگن  ار  هبعک  مارتحا  اهنآ  یلو  درب  هانپ  ادخ  هناخ  هب  دیزی 

( مالسلا هیلع  ) ماما نتخاس  فرصنم  يارب  رمع  نب  هللادبع  ساّبع و  نبا  شالت   31

یقرواپ

هیآ 22. صصق ،  . 1

(. توافت يرادقم  اب   ) ص 332 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 37 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 377 ;  دیفم ، داشرا   . 2

هحفص 337

و ساّبع » نب  هللادبع   » ماّیا نآ  رد  .دنام  هّکم  رد  ار  هدعقلا  يذ  لاّوش و  ناضمر و  هام  نابعش و  هام  هدنامیقاب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
ود نآ  .دندوب  هّکم  رد  زین  رمع » نب  هللادبع  »
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ار وت  ادخ  هللادبعابا ! يا  درک : ضرع  رمع  نب  هللادـبع  .دـندمآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دزن  مه  اب  دنتـشاد  ار  هنیدـم  هب  تعجارم  دـصق  هک 
شیوخ نادناخ  هب  تبـسن  راید  نیا  مدرم  متـس  ینمـشد و  زا  وت  نک ! اورپ  تسوا ، يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  .دنک  تمحر 
شیارگ دیزی )  ) وا هب  میـس  رز و  تهج  هب  مدرم  هک  مسرت  یم  نم  دنا ، هتفریذپ  يرادمامز  هب  ار  هیواعم  نب  دـیزی  مدرم ، نیا  یهاگآ ،

یم هک  مدینـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  نم  .دنوش  هتـشک  يدایز  دارفا  وت  رطاخ  هب  دنناسرب و  لتق  هب  ار  وت  دـننک و  ادـیپ 
ار نانآ  زیخاتسر  زور  ات  دنوادخ  دننکن ، شا  يرای  هدراذگ ، شیاهنت  دنناسر و  لتق  هب  ار  وا  رگا  دش و  دهاوخ  هتشک  نیسح  : » دومرف

هیواعم ربارب  رد  نیا  زا  شیپ  هک  نانچمه  و  ینک ! شزاس  دیزی  اب  مدرم  ریاس  دننامه  زین  وت  منیب  یم  تحلـصم  نم  و  دنک »! یم  راوخ 
! دنک يرواد  رگمتس  هورگ  نیا  وت و  نیب  دنوادخ  ات  زاس ، هشیپ  ربص  زین  نونکا  يا  هدیزرو  ییابیکش 

هیلع هللا  یلـص  ) ُِّیبَّنلا َلاق  ْدَـق  َو  ِهِْحلُـص ، یف  ُلُخْدَا  َدـیزَی َو  ُِعیابُأ  اَنَأ  ِنمْحَّرلاِدـْبَعابَأ ! : » دومرف وا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
هللا یلـص  ) ربمایپ هک  نآ  اب  میآرد  شزاس  رد  زا  يو  اب  منک و  تعیب  دیزی  اب  نم  ایآ  نمحرلادبعابا ! يا  َلاق ; !؟ ام  ِهیبَأ  یف  ِهیف َو  ( هلآو

(. تشادن نخس  نیا  ربارب  رد  یخساپ  چیه  رمع  نب  هللادبع  ( »!!؟ دومرف ار  نانخس  نآ  شردپ  يو و  هرابرد  هلآو ) هیلع 

دوخ تایح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ .یتفگ  تسار  هللادبعابا ! يا  درک : ضرع  دوب ، هتـسشن  تکاس  هظحل  نآ  ات  هک  ساّبع  نبا 
: دومرف
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.تشک دهاوخ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ما  هدازرتخد  مدـنزرف و  وا  دـنادرگن ! كرابم  ار  دـیزی  راک  دـنوادخ  راک !؟ هچ  دـیزی  اب  ارم  »
دهاوخن هتشک  دنا ، هدرکن  يریگولج  شندش  هتـشک  زا  هک  یهورگ  نایم  رد  مدنزرف  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس 

(. دنک راتفرگ  قافن  هب  ار  نانآ  و   ) دنکفا ییادج  ناشنابز  بلق و  نایم  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دش 

َْنباَی : » دومرف درک و  هیرگ  وا  هارمه  زین  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تسیرگ و  ساّبع  نبا  سپس 

هحفص 338

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  رتخد  دنزرف  نم  هک  یناد  یم  ایآ  ساّبع ! نبا  يا  هلآو ; ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  ّینَأ  ُمَْلعَت  ساّبَع !
!«. متسه هلآو ) هیلع 

تسین هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رتخد  دنزرف  ایند  نیا  رد  وت  زج  یـسک  هک  میّنئمطم  میناد و  یم  يرآ ! : » داد خساپ  سابع  نبا 
«. تسا بجاو  تسین  هتفریذپ  يرگید  نودب  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  تاکز  زامن و  هضیرف  دننامه  تّما  نیا  رب  وت  يرای  و 

ِهِرارَق َو ِهِراد َو  ْنِم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َْنبِا  اوُجَرْخَأ  مْوَق  یف  ُلوُقَت  امَف  ساّبَع ! َْنباَی  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
یف يوْأَی  َو ال  رارَق ، یف  ُّرِقَتْـسَی  ًابوُعْرَم ال  ًاِفئاخ  ُهوُکَرَتَف  ِهِرِجاهَم ، ِعِضْوَم  َو  ِهِدِجْـسَم ، ِهِِدلْوَم َو  ِهِْربَق َو  ِهَرَواُجم  ِِهلوُسَر َو  ِمَرَح  َو  ِهِدـِلْوَم ،

ُلوُسَر ِْهیَلَع  َناک  اّمَع  ْرَّیَغَتَی  َْمل  َو  ًاّیلَو ، ِِهنوُد  ْنِم  َذَخَّتا  َو َال  ًاْئیَش ، ِهّللِاب  ْكِرُْـشی  َْمل  َوُه  َو  ِهِمَد ، َکْفَـس  ُهَْلتَق َو  َِکلذ  یف  َنُودیُری  نِطْوَم ،
هناـشاک و هناـخ و  زا  ار  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  هدازرتـخد  هـک  یهورگ  هراـبرد  ییوـگ  یم  هـچ  ساـّبع ! نـبا  يا  ِهـّللا ; 

زا ادخ و  لوسر  مرح  زا  شهاگداز و 
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شیاسآ ییاج  رد  هن  هک  دـنا  هتـشاذگ  اهنت  ناساره  نارگن و  ار  وا  و  دـنا ؟ هدرک  نوریب  شترجه  ّلحم  دجـسم و  شربق و  ترواـجم 
ّیلو ار  وا  زج  هدادن و  رارق  کیرش  دنوادخ  يارب  ار  يزیچ  زگره  هک  نآ  اب  دنزیرب  ار  شنوخ  دنهاوخ  یم  .هانپ  يراید  رد  هن  دراد و 

«. تسا هدادن  رییغت  ار  يزیچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ّتنس  زا  هدیزگنرب و  دوخ 

( ; َیلاَسُک ْمُهَو  َّالِإ  َهَالَّصلا  َنُوتْأَی  َالَو  ِِهلوُسَِربَو  ِهللاِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  : ») هک میوگ  یمن  نیا  زج  اـهنآ  هراـبرد  نم  : » درک ضرع  ساـّبع  نبا 
َساَّنلا َنوُءاَُری  ( ») 1 «.) دـنروآ یمن  اج  هب  قافن ) يور  زا  و   ) تلاسک تلاح  هب  زج  ار  زامن  دـنا و  هدـش  رفاک  شلوسر  ادـخ و  هب  نانآ 

ایر مدرم  ربارب  رد  الِیبَس ; ) َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهللا  ِِللُْـضی  ْنَمَو  ِءَالُؤَه  َیلِإ  َالَو  ِءَالُؤَه  َیلِإ  َِکلَذ َال  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم  الِیلَق *  َّالِإ  َهللا  َنوُرُکْذَی  َالَو 
هک ار  سک  ره  دنیاهنآ و  يوس  هن  اهنیا و  يوس  هب  هن  هک  دنتـسه  یفده  یب  دارفا  اهنآ  دننک  یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  دـننک و  یم 

هارمگ دنوادخ 

یقرواپ

هیآ 54. هبوت ،  . 1

هحفص 339

(1 !«.) تفای یهاوخن  وا  يارب  یهار  دنک 

هیلع هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رتخد  دـنزرف  يا  یلو  دـمآ ، دـهاوخ  دورف  یکانلوه  باذـع  هورگ  نیا  لاثما  رب  : » دوزفا ساّبع  نبا  سپس 
( مالسلا اهیلع  ) لوتب ترـضح  ملاع  نانز  رورـس  دنزرف  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هب  ناگدننک  راختفا  همه  گرزب  وت  هلآو )

لفاغ دنهد  یم  ماجنا  نارگمتـس  هک  ار  هچنآ  زا  دـنوادخ  هک  نکم  نامگ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رتخد  دـنزرف  يا  .یتسه 
يرود وت  اب  یهارمه  زا  سک  ره  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  .تسا 
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!«. درادن نامیا ) زا   ) يا هرهب  دشاب ، ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ادخ  ربمایپ  وت و  اب  گنج  هشیدنا  رد  دنک و 

!«. شاب هاوگ  ایادخ  ْدَهْشا ;  َّمُهّللَا  : » دومرف ماما 

ار وت  مدـنویپب و  وت  هب  نم  یهاوخ  یم  ایوگ  هلآو !) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رتخد  دـنزرف  يا  موش  تیادـف  : » داد همادا  ساّبع  نبا 
زا ریـشمش  هک  مگنجب  ردـقنآ  وت  يور  شیپ  رد  مریـشمش  نیا  اب  نم  رگا  دـنگوس ! تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادـخ  هب  منک ! يراـی 

!«. هد نامرف  متسه  تتمدخ  رد  نم  نونکا  مدرکن ! ادا  ار  وت  ّقح  زا  مدص  کی  زاب  دوش ، اهر  مفک 

نخـس هب  دینـش  ار  ساّبع  نبا  تدارا  صالخا و  بتارم  دوب و  ساّبع  نبا  ماما و  ياهوگتفگ  دـهاش  هظحل  نآ  اـت  هک  رمع  نب  هللادـبع 
: تفگ درک و  ساّبع  نبا  هب  ور  دمآ و 

: درک ضرع  درک و  ماما  هب  ور  رمع  نب  هللادبع  هاگنآ  میرذگب »! نانخس  هنوگ  نیا  زا  تسا ، سب  ساّبع ! نبا  يا  »

زا يآرد و  شزاـس  ِرد  زا  هورگ  نیا  اـب  درگزاـب و  هنیدـم  هب  اـج  نیمه  زا  رادرب و  تسد  يا ، هتفرگ  هک  یمیمـصت  زا  هللادـبعابا ! يا  »
تعیب يانب  رگا  و  هدـم ! هناـهب  دـنرادن  ناـمیا  زا  يا  هرهب  هک  یهورگ  نیا  تسد  هب  و  وشم ! رود  ادـخ  لوسر  تّدـج  مرح  هاـگداز و 

رمع يدایز  تّدم  دنک  شتنعل  ادخ  هک  هیواعم  نب  دیزی  تسا  دیما  .دنرادن  يراک  وت  اب  يدرکن ، ینلع  تفلاخم  هک  یتقو  ات  يرادـن ،
«. دنک تیافک  يو  ّرش  زا  ار  وت  دنوادخو  دنکن 

یقرواپ

.143 تایآ 142 -  ءاسن ،  . 1

هحفص 340

یلَع َكَْدنِع  اَنَأ  ِهّللاَْدبَع  ای  ِهّللِاب  َُکلَأْسَأ  ُضْرَْالا ! ُتاوامَّسلا َو  ِتَماد  ام  ًاَدبَأ  ِمالَْکلا  اَذِهل  ٍّفُأ  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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نیمز نامـسآ و  هک  هاگنآ  ات  هشیمه  يارب  ُعیطَأ ;  ُعَمْـسَأ َو  ُعَضْخَأ َو  ّینِإَف  ینَّدُرَف  أَطَخ  یلَع  َكَدـْنِع  ُْتنُک  ْنِإَف  اذـه ؟ يْرمَأ  ْنِم  أَطَخ 
نیرفن تساجرباپ ،

نم رگا  منک ؟ یم  هابتشا  دوخ  میمصت  رد  نم  وت  رظن  هب  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  رمع !) نبا   ) هللادبع يا  داب .! نخس  نیا  رب 
«. مریذپ یم  مونش و  یم  نم  هک  وگب  مهابتشا ، رد 

نب دیزی  زگره  و  دراذگ ، یمن  هابتـشا  رد  ار  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  زگره  دـنوادخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  : » تفگ رمع  نب  هللادـبع 
نیا هک  مسرت  یم  یلو  تسین ، هیاپ  مه  تفالخ  رما  رد  يربمایپ ، نادناخ  هدـیزگرب  كاپ و  هک  ییوت  اب  دـنک  شتنعل  ادـخ  هک  هیواعم 

هنیدـم هب  ام  اب  سپ  .ینیبب  يرادـن  ار  شراظتنا  هک  ار  يدروخرب  تّما  نیا  زا  هداد و  رارق  دوخ  ياهریـشمش  جامآ  ار  وت  ياـبیز  هرهچ 
!(. نکن دنلب  تفلاخم  مچرپ  و   ) نیشنب تا  هناخ  رد  یلو  نکم  تعیب  زگره  ینک ، تعیب  هک  یتشادن  تسود  رگا  درگرب و 

اَنَأ َِعیابُأ َو  یّتَح  َنُولازَی  الَف  ینُوبیـُصی  َْمل  ْنِإ  َو  ینُوباصَأ ، ْنِإ  ینوُکُْرتَی َو  َمْوَْقلا ال  َّنِإ  َرَمُع ! َْنباَـی  َتاـْهیَه  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
هَّیَِغب یلِإ  ( مالسلا هیلع  ) اّیِرَکَز ِْنب  َییْحَی  ِْسأَِرب  َِیتُأ  ُهَّنَأ  یلاعَت  ِهّللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِهِذه  ِناوَه  ْنِم  َّنَأ  ِهّللاَْدبَع ! ای  ُمَْلعَت  امَأ  ینُوُلتْقَی ، ْوَأ  ٌهِراک ،

ِرْجَْفلا ِعُولُط  َْنَیب  ام  َنُوُلتْقَی  اُوناک  َلیئارْـسِإ  یَنب  َّنَأ  ِنمْحَّرلاِدـْبَع ! َابَأ  ُمَْلعَت  امَأ  ْمِْهیَلَع !؟ ِهَّجُْحلاـِب  ُقِْطنَی  ُْسأَّرلا  َلیئارْـسِإ َو  یَنب  اـیاَغب  ْنِم 
َُّمث ْمِْهیَلَع ، ُهّللا  ِلِّجَُعی  ْمَلَف  ًاْئیَـش ، اوُعَنْـصَی  َْمل  ْمُهَّنَأَک  ْمُهُّلُک  َنوُرَتْشَی  َنوُعیبَی َو  ْمِِهقاوْسَأ  یف  َنوُِسلْجَی  َُّمث  ًاِّیبَن  َنیْعبَـس  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  یلِإ 

َهّللا ِقَِّتا  رِدَتْقُم ; زیزَع  َذْخَأ  َِکلذ  َدَْعب  ْمُهَذَخَأ 
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َْتنَأَف ُلُْقثَی  َْکیَلَع َو  ُبَعْصَی  اّمِم  یعَم  ُجوُرُْخلا  َناک  ْنِإَف  َرَمُع ! َْنبا  اَی  ...َِکتالَـص  یف  ینْرُکْذا  یتَرُْـصن َو  َّنَعَدَت  َو ال  ِنمْحَّرلاِْدبَع ، ابَأ 
«. ُرُومُْالا ُلوُؤَت  ام  یلِإ  َمَْلعَت  یّتَح  ْمَُهل  ِهَْعیَْبلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  ِمْوَْقلا ، ِنَع  ْسِلْجا  ْنِکل ...  َو  ِرْذُْعلا ، ِعَسْوَأ  ِیف 

و دنناد ، قح  رب  ارم  دنچ  ره  درک  دنهاوخن  اهر  ارم  هورگ  نیا  رمع ! دنزرف  يا  تاهیه ! »

هحفص 341

ایآ رمع ! نب  هللادبع  يا  .دـنناسر  لتق  هب  ارم  ای  میامن  تعیب  هدـش  مه  هارکا  هب  ات  درک  دـنهاوخن  میاهر  زاب  دـننادن  قح  رب  ارم  مه  رگا 
دندرب لیئارسا  ینب  نانز  زا  يا  هراکدب  نز  يارب  ار  ایرکز » نب  ییحی   » رـس هک  تسا  نیا  ادخ  دزن  ایند  یتسپ  ياه  هناشن  زا  یناد  یمن 

ات رجف  عولط  زا  لیئارسا  ینب  موق  هک  یناد  یمن  ایآ  نمحرلادبعابا  يا  تفگ !؟ یم  نخـس  ینـشور  هب  نانآ  هیلع  هدیرب  رـس  هک  نیا  اب 
هک نانچ  نآ  دنتخادرپ  یم  شورف  دیرخ و  هب  هتسشن و  اهرازاب  رد  هدوسآ ) یلایخ  اب   ) هاگنآ دنتشک  یم  ار  ربمایپ  داتفه  باتفآ  عولط 

تبالـص اب  ار  نانآ  یتصرف ، زا  سپ  هک  نآ  ات  دومرفن  باتـش  ناشرفیک  رد  زین  دنوادخ  دنا !؟ هدشن  بکترم  یفالخ  راک  چیه  ییوگ 
(. دیبوک مه  رد  و   ) دناسر رفیک  هب  تردق  و 

 . ...نک دای  ارم  دوخ  زامن  رد  رادم و  رب  نم  يرای  زا  تسد  و  سرتب ! ادخ  زا  نمحرلادبعابا ! يا 

رد ریگب و  هرانک  هورگ  نیا  زا  ...یلو  یـصخرم ! روذعم و  سپ  تسا ، نیگنـس  راوشد و  نم  اب  یهارمه  وت  يارب  رگا  رمع ! دنزرف  يا 
!«. دماجنا یم  اجک  هب  راک  ینیبب  ات  نکم  باتش  تعیب 

درک و ساّبع  نب  هللادبع  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
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ْدَق َو  ُداشَّرلا ، ِهیف  اِمب  ِْهیَلَع  ُریـُشت  يدـِلاو  َعَم  َْتنُک  َو  َُکْتفَرَع ، ُذـْنُم  ِْریَْخلِاب  ُُرمْأَت  ْلَزَت  َْمل  َو  يدـِلاو ، ِّمَع  ُْنبا  َکَّنِإ  ساّبَع ! َْنباَـی  : » دومرف
ْنِم ٌءیَـش  َّیلَع  یفْخَی  ـال  َو  ِِهئـالَک ، ِهّللا َو  ِظـْفِح  یف  ِهَنیدَْـملا  یلِإ  ِْضماَـف  ِباوَّصلاـِب ، ِهـْیَلَع  ُریـُشتَف  َكُریـشَتْسَی  َکُحِْـصنَتْسَی َو  َناـک 

َو ْمُهَْریَغ ، ْمِِهب  ُْتلَْدبَتْسا  ینُولَذَخ  ْمُه  اذِإَف  ینورُْصنَی  َو  ینوُّبُِحی ، ُهَلْهَأ  ُْتیَأَر  ام  ًاَدبَأ  ِهیف  ٌمیقُم  َو  َمَرَْحلا ، اَذه  ٌنِطْوَتْـسُم  یِّنِإَف  َكِرابْخَأ ،
ًادَْرب ِْهیَلَع  ُراّنلا  َِتناکَف  ُلیکَْولا ) َمِْعن  ُهّللا َو  ِیبْسَح   : ) ِراّنلا یف  َیْقلُأ  َمْوَی  ( مالـسلا هیلع  ) ُلـیلَْخلا ُمیهاْربِا  اـَهلاق  یّتلا  ِهَِملَْکلاـِب  ُتْمَـصْعَتْسا 

«. ًامالَسَو

مردـپ اب  وت  يداد ; یم  نامرف  یکین  ریخ و  هب  هراومه ، متخانـش  ار  وت  هک  ناـمز  نآ  زا  و  ینم ، ردـپ  يومع  رـسپ  وت  ساـّبع ! نبا  يا  »
نایب زا  يا و  هدوب  هارمه  مالسلا )) هیلع  ) نانمؤمریما )

هحفص 342

حیحـص و نخـس  زین  وت  درک و  یم  تروشم  وت  اـب  ترـضح  نآ  .يدـیزرویمن  غـیرد  تروـشم  ماـگنه  هب  زین  وا  دزن  تسرد ، راـتفگ 
نیا رد  نم  .نکم  ناهنپ  نم  زا  ار  اه  شرازگ  اهربخ و  و  ورب ; هنیدـم  هب  دـنوادخ  تیامح  هانپ و  رد  سپ  .يدرک  یم  نایب  ار  تسرد 

ساسحا و   ) دننک اهر  ارم  هاگ  ره  دـنام و  مهاوخ  دـننک ، میرای  هتـشاد و  تسود  ارم  شمدرم  هک  هاگنآ  ات  منام و  یم  یهلا  نما  مرح 
دـش هدنکفا  شتآ  رد  هک  هاگنآ  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا نخـس  هب  و  تفر ، مهاوخ  رگید  ياج  هب  دـتفا ) یم  رطخ  رد  مرح  ّتینما  منک 

درـس و وا  رب  شتآ  هجیتن ، رد  تسا .» نم  یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ارم  ادخ  ُلیِکَْولا ; َمِْعن  ُهللا َو  َِیبْسَح  : » تفگ هک  مرب  یم  هانپ 
«. دیدرگ ملاس 

رد
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ود نآ  اب  سپـس  تسیرگ ; اهنآ  اب  یتّدم  يارب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دنتـسیرگ و  تّدـش  هب  ود  ره  رمع  نبا  ساّبع و  نبا  ماگنه  نیا 
(1) .دندش هنیدم  راپسهر  ساّبع  نبا  رمع و  نب  هللادبع  درک و  یظفاحادخ 

ار دوخ  ییاهن  میمـصت  زاغآ  نامه  زا  ناشیدـنا  جـک  رادـنپ  فالخرب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  اهوگتفگ  نیا 
يارب میظع  يرطخ  دندیـشوک ، یم  مالـسا  راـثآ  وحم  رب  هک  ار  هّیما  ینب  هماـکدوخ  تموکح  دـیزی و  ربارب  رد  میلـست  و  دوـب ، هتفرگ 

ای ساّبع  نبا  نوچمه  يدارفا  دیدحالص  قبط  یّتح  دوشن ، میلست  دتسیاب و  ناج  ياپ  ات  دوب  هتفرگ  میمـصت  يرآ  .تسناد  یم  مالـسا 
تفآ هلیسو  هب  مالسا  دنمونت  تخرد  ندیکشخ  رظان  دهاش و  و  دنک ، رایتخا  توکس  دنیـشنب و  هناخ  رد  دوبن  رـضاح  رمع  نب  هللادبع 

.دشاب هّیما  ینب  نامکاح  نوچمه  یمیظع 

! دریذپ تروص  شکاپ  نوخ  اب  نآ  يرایبآ  دنچ  ره  دشاب ، ناهج  ناناملسم  رس  رب  نانچمه  روراب  تخرد  نیا  هیاس  تساوخ  یم  وا 

یقرواپ

ص 193-190. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 38-44 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 343

( مالسلا هیلع  ) ملسم ترضح  مازعا  ماگنه  هب  هفوک  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  همان   . 32

ياه همان  رد  هفوک  مدرم  .درک  یم  تفایرد  همان  هفوک ، مدرم  بناـج  زا  هتـسویپ  دوب ، هّکم  رد  هک  یناـمز  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
.دندرک یم  توعد  شیوخ  يربهر  نتفریذپ  هفوک و  بناج  هب  ار  ترضح  دوخ ،

ناگداتـسرف نیرخآ  هک  هللادـبع  نب  دیعـس  یناـه و  نب  یناـه  هارمه  هب  تشون و  هفوـک  مدرم  خـساپ  رد  يا  هماـن  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
.درک لاسرا  دندوب  نایفوک 

: دوب نینچ  همان 

َیلِإ ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »
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ُتْمِهَف ْدَق  ْمُِکلُـسُر َو  ْنِم  َّیَلَع  َمِدَق  ْنَم  َرِخآ  اناک  ْمُِکُبتُِکب َو  َّیَلَع  امِدَـق  ًادیعَـس  ًاِئناه َو  َّنِاَف  ُدـَْعب : اّمَا  َنیملْـسُْملا ، َنینِمْؤُْملا َو  َنِم  َِالَْملا 
.ِّقَْحلا يدُْهلا َو  یَلَع  َِکب  انَعَمْجَی  ْنَأ  ُهّللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف ، ٌمامِإ  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  ْمُکِّلُج : ََهلاقَم  َو  ُْمتْرَکَذ ، ُْمتْصَصَْتقا َو  يذَّلا  َّلُک 

.ْمُِکیْأَر ْمُکِْرمَأ َو  ْمُِکلاِحب َو  ََّیلِإ  َُبتْکَی  ْنَأ  ُُهتْرَمَأ  لیقَع َو  َْنب  َِملْسُم  یْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  یتَِقث  یّمَع َو  َْنبا  یخَأ َو  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَق  َو 

، ْمُِکُبتُک ِیف  ُْتأَرَق  َو  ْمُُکلُسُر ، ِِهب  َّیَلَع  ْتَمِدَق  ام  َْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم ، یجِْحلا  ِلْضَْفلا َو  يِوَذ  َو  ْمُِکئَلَم ، ُْيأَر  َعَمْجَأ  ْدَق  ُهَّنَأ  ََّیلِإ : َبَتَک  ْنِإَف 
ِتاذ یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلا  َو  ِّقَْحلِاب ، ُِنئاّدلا  َو  ِطْسِْقلِاب ، ُذِخْالا  َو  ِباتِْکلِاب ، ُلِماْعلا  َّالِإ  ُمامِْالااَم  يرْمَعَلَف  ُهّللا ، َءاش  ْنِإ  ًاکیشَو  ْمُْکیَلَع  ُمِْدقَا 

«. ُمالَّسلا َو  ِهّللا ،

! ناناملسم نانمؤم و  ناگرزب  هب  مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسح  زا  نابرهم ; هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  »

همه ياوتحم  دـندروآ  ار  ناتیاه  همان  هک  دـندوب  یناسک  نیرخآ  نتود  نیا  دـندمآ و  نم  يوس  هب  ناتیاه  همان  هارمه  دیعـس  یناـه و 
دوب نیا  هدرشف ) روط  هب   ) ناتیاه همان 

هحفص 344

: هک

، نم نونکا  دروآدرگ .» تیاده  ّقح و  روحم  رب  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  ایب ! ام  يوس  هب  میرادـن ، ییاوشیپ  ماما و  »
میمـصت و هک  مداد  نامرف  وا  هب  متـسرف ; یم  امـش  يوس  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  منادـناخ  زا  دامتعا  دروم  صخـش  ومع و  رـسپ  ردارب ،

دوب ناتیاه  همان  رد  هک  هچنآ  اب  امـش ، نادنمدرخ  نادنمـشیدنا و  ناگرزب ، هک  تشون  رگا  .دسیونب  نم  يارب  ار  ناتراکفا  اه و  همانرب 
ءاش نإ  دمآ  مهاوخ  امش  يوس  هب  يدوز  هب  دنگنهامه ; هارمه و 
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«. هللا

نید دراد ، اپرب  ار  داد  لدع و  دنک و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یسک  طقف  اوشیپ  ماما و  دنگوس ! مناج  هب   : » تشون همان  نایاپ  رد 
(1 «.) مالسلا دنک و  ادخ  هار  رد  فقو  ار  دوخ  و  هتفریذپ ، ار  قح 

مالسا نانمشد  اب  هزرابم  ترضح و  نآ  يربهر  شریذپ  يارب  دنتشون و  مالسلا ) هیلع  ) ماما يارب  هک  يدّدعتم  ياه  همان  اب  هفوک  مدرم 
.دنداد رارق  يدیدج  شیامزآ  هتوب  رد  ار  دوخ  دندرک ، لماک  یگدامآ  مالعا 

نیا هب  اّما  تسناد ، یم  یبوخ  هب  شراوگرزب  ردارب  ردـپ و  تموکح  نارود  رد  ار  اـهنآ  ءوس  هقباـس  هک  نیا  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما و 
ار اهنآ  دـنا ، هدروآ  اهنآ  رـس  رب  هّیما  ینب  نامیا  یب  محر و  یب  ملاظ و  ماّکح  هک  ار  ییاـهالب  هتـشذگ و  كاـندرد  ثداوح  هک  دـیما 
عاجـش و درم  نآ  لیقع ، نب  ملـسم  دوخ  ّصاخ  هدنیامن  نانآ  نومزآ  يارب  و  داد ، تبثم  خـساپ  اهنآ  ياه  همان  هب  دـشاب ، هدرک  رادـیب 

.دومن هناور  اهنآ  يوس  هب  ار  هتخابکاپ 

هک داد  ناـشن  هبرجت  یلو  تشگ ، هفوـک  راپـسهر  درک  یم  ینیب  شیپ  ار  رفـس  نـیا  گرزب  تارطخ  هـک  نـیا  اـب  زین  ملـسم  ترـضح 
.دندوب هتشذگ  رد  هک  دنتسه  يرصنع  تسس  نایافو  یب  نامه  يدودحم  هورگ  زج  نایفوک 

یقرواپ

اب  ) ص 344 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 21 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 262 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 381-380 ;  دیفم ، داشرا   . 1
(. توافت رصتخم 

هحفص 345

مایق تعیب و  يارب  يزیر  همانرب   33

َلْهَأ یلِإ  َکُهِّجَُوم  ّینِإ  : » دومرف درک و  میلست  يو  هب  ار  همان  دناوخ و  ارف  ار  لیقع  نب  ملسم  همان ، نتـشون  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
َو ََّیلِإ ، ْمُُهُبتُک  ِهِذه  ِهَفوُْکلا َو 
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َلُخْدَت یّتَح  ِهّللا  ِهَکََرب  یلَع  ِْضماَف  ِءادَـهُّشلا ، ِهَجَرَد  یف  َْتنَأ  اَنَأ َو  َنوُکَأ  ْنَأ  وُجْرَأ  اَنَأ  َو  یـضْرَی ، ُّبُِحی َو  ام  َكِْرمَأ  ْنِم  ُهّللا  یِـضْقَیَس 
یلَع َنیعِمَتُْجم  َساّنلا  َْتیَأَر  ْنِإَف  َنایْفُس ، یبَأ  ِلآ  ْنَع  ْمُْهلُذْخا  یتَعاط َو  یلِإ  َساّنلا  ُعْداَو  اِهلْهَأ ، َِقثْوَأ  َْدنِع  ْلِْزنَاَف  اهَْتلَخَد  اذِإَف  َهَفوُْکلا ،

«. یلاعَت ُهّللا  َءاش  ْنِإ  َِکلذ  ِبَسَح  یلَع  َلَمْعَأ  یّتَح  ِرَبَْخلِاب  یل  ْلِّجَعَف  یتَْعَیب 

دراد تسود  هک  هنوگ  نآ  ار  وت  راک  يدوز  هب  دنوادخ  تسا و  نم  هب  ناشیاه  همان  نیا  متـسرف و  یم  هفوک  مدرم  يوس  هب  ار  وت  نم  »
نوچ نک ! تکرح  هفوک  تمس  هب  دنوادخ  هانپ  رد  سپ  میشاب ! نادیهش  هبتر  مه  وت  نم و  مراودیما  دناسرب و  ماجنا  هب  ددنـسپ  یم  و 
یبا لآ  تیاـمح  زا  ار  ناـنآ  نک و  توعد  نم  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  نیزگ و  لزنم  اـجنآ  مدرم  نیرت  نئمطم  دزن  يدیـسر ، هفوـک  هب 

«. یلاعت هللا  ءاش  نإ  منک  لمع  نآ  اب  ربارب  ات  زاس  ربخاب  يدوز  هب  ارم  يدید ، دّحتم  نم  اب  تعیب  رد  ار  مدرم  رگا  .رادزاب  نایفس 

(1) .دنتسیرگ ود  ره  درک و  یظفاحادخ  يو  اب  تخادنا و  ملسم  ندرگ  رد  تسد  ماما  سپس 

.درک تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هّکم  زا  هنایفخم  ددرگن  ربخ  اب  يو  ّتیرومأـم  زا  هّیما  ینب  زا  یـسک  هک  نآ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ملـسم
هداوناخ اب  بش  یکیرات  رد  سپس  .درازگ  زامن  تعکر  ود  تفر و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دجـسم  هب  ادتبا  دیـسر  هنیدم  هب  نوچ 

نیب رد  .دش  جراخ  هنیدم  زا  دوب  هدرک  ریجا  راک  نیا  يارب  ار  نانآ  هک  سیق  هلیبق  زا  امنهار  نت  ود  هارمه  هب  درک و  یظفاحادخ  دوخ 
نآ هار 
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هب یگمه  دندنامزاب و  يو  اب  یهارمه  زا  هدرک و  مگ  هار  نت  ود 

یقرواپ

ص 196. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 53 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 346

یلو ! ) دندرپس ناج  یگنشت  زا  دوخ  یسرب و  بآ  هب  ات  ورب  ریگب و  ار  هار  نیا  دنتفگ : هدرک  ملـسم  هب  ور  ود  نآ  .دندش  هنـشت  تّدش 
دندومرف دیکأت  مالسلا ) هیلع  ) ماما داد و  ربخ  ار  ارجام  تشون و  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  يا  همان  تفای و  تاجن  داد و  همادا  ار  هار  ملسم 

(1 (.) دیسر هفوک  هب  داد و  هماداو  درک  تعاطا  وا  دهد ، همادا  نانچمه  ار  دوخ  هار 

مایق يارب  يزیر  همانرب  هرصب و  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  همان   34

نب رذنم  سیق ، نب  فنحا  يرکب ، عمـسم  نب  کلام  هرـصب  فارـشا  زا  نت  جنپ  هب  هخـسن  کی  رد  يا  همان  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
ناـنآ يارب  يا  هداتـسرف  طّـسوت  تشوـن و  نومـضم  نیا  هب  رمعم  نب  هللادـیبع  نب  ورمع  مثیه و  نب  سیق  ورمع ، نـب  دوعـسم  دوراـج ،

.داتسرف

َحَصَن ْدَق  ِْهَیلِإ َو  ُهّللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِِهَتلاسِِرل ، ُهَراتْخا  َو  ِِهتَُّوُبِنب ، ُهَمَرْکَأ  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ًادَّمَُحم یفَطْـصا  َهّللا  َّنِاَف  ُدَْعب : اّمَأ  »
اْنیَلَع ََرثْأَتْساَف  ِساّنلا ، ِیف  ِهِماقَِمب  َساّنلا  َّقَحَأ  ُهَتَثَرَو َو  ُهَءایِصْوَأ َو  ُهَءاِیلْوَأ َو  ُهَلْهَأ َو  اّنُک  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِِهب َلِسْرُأ  ام  َغََّلب  ِهِدابِِعل َو 

...ُهّالَوَت ْنَّمِم  اْنیَلَع  ِّقَحَتْسُْملا  ِّقَْحلا  َِکلِذب  ُّقَحَأ  ّانَأ  ُمَْلعَن  ُنَْحن  َو  َهَِیفاْعلا ، اَْنبَبْحَأ  َهَقْرُْفلا َو  اَنْهِرَک  انیضَرَف َو  َِکلِذب ، انُمْوَق 

َّنِإ َو  ْتَتیمُأ ، ْدَق  َهَّنُـسلا  َّنِاَف  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهِِّیبَن ِهَّنُـس  ِهّللا َو  ِباتِک  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَنَأ  َو  ِباتِْکلا ، اَذِهب  ْمُْکَیلِإ  یلوُسَر  ُْتثََعب  ْدَق  َو 
ْمُْکیَلَع ُمالَّسلا  َو  ِداشَّرلا ، َلیبَس  ْمُکِدْهَا  يْرمَأ  اوُعیُطت  یلْوَق َو  اوُعَمْسَت  ْنِا  َو  ْتَِییْحُأ ، ْدَق  َهَعِْدْبلا 
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«. ِهّللا ُهَمْحَر  َو 

شتلاسر ماجنا  يارب  و  تشاد ، یمارگ  دوخ  يربمایپ  هب  ار  وا  دیزگرب و  شقلخ  رب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم دنوادخ  دـعب : اّما  »
هب ار  شتلاـسر  دوـب و  هدرک  ادا  ار  ناگدـنب  یهاوـخریخ  ّقـح  هک  یلاـح  رد  درب ، شیوـخ  دزن  هـب  ار  وا  سپـس  درک ، باـختنا  ار  يو 

(: دوزفا سپس   ) .دومن غالبا  یتسرد 

یقرواپ

ص 381. دیفم ، داشرا   . 1

هحفص 347

هب  ) ار ام  ام ، موق  یلو  میدوب ، يو  ینیـشناج  هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  وا و  ناثراو  ایـصوا و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  اـم 
تسود ار  یمالسا ) تّما  نید و  تمالس   ) تیفاع هتـشاد و  شوخان  ار  هقرفت  هک  ارچ  میتفریذپ ، راچان ) هب   ) زین ام  دندز و  رانک  قحان )

 . ...میرتراوازس دندز ، هیکت  دنسم  نیا  رب  هک  یناسک  زا  میتسناد  یم  نیقی  هب  ام  هک  یلاح  رد  .میتشاد 

هک ارچ  مناوخ ، یم  ارف  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  مدرک و  مازعا  امـش  يوس  هب  همان  نیا  اب  ار  دوخ  هداتـسرف  نونکا 
ار منامرف  دیونشب و  ار  منانخس  رگا  دندرک ، ایحا  ار  نید ) رد   ) تعدب هدرب و  نیب  زا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ّتنس  هورگ ) نیا  )

(1 «.) هللا همحر  مکیلع و  مالسلاو  .منک  یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دینک ، تعاطا 

* * *

زین نافلاخم  نانمشد و  دنچ  ره  تشاد  اجنآ  رد  یناوارف  ناتسود  مالسلا ) هیلع  ) ماما دوب و  هفوک  زا  دعب  قارع  ساّسح  زکارم  زا  هرصب 
زا لقاال  ای  دـنک ، فشک  ار  نانآ  نارـس  هّیحور  دـیامزایب و  ار  اـهنآ  هماـن  نیا  اـب  دـهاوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دـیاش  دـندوبن ، مک 

.دیامرف يریگولج  اهنآ  حیرص  تفلاخم 

فده هک  نیا  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما حیرصت  لاح  ره  هب 
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راعـش هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ، بصاـغ  ملاـظ و  نانکـش  ّتنـس  ندز  راـنک  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ّتنـس  مالـسا و  ياـیحا 
.درک یم  لابند  ار  یفده  هچ  هدوب و  هچ  زاغآ  زا  تکرح  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ترضح

! مراد تّیرومأم  نم   35

ینب اب  شزاس  دیزی و  اب  تعیب  هب  ار  ترـضح  دمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تمدخ  ساّبع » نبا  : » هک تسا  هدـمآ  اه  هتـشون  زا  یخرب  رد 
: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما درک ! هیصوت  هّیما 

یّتَح ُْتنُک ، َْنیَا  ِینَنُوُبلْطَی  ْمُهَّنِإ  ینُوکُْرتَی َو  َْنل  َمْوَْقلا  َّنِإ  ِساّبَع  َْنبا  اَی  َتاْهیَه  َتاْهیَه  »

یقرواپ

ص 266-265. ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 348

هللا یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِْرمَأ  یف  ضام  ّینِا  َو  ِْتبَّسلا ، ِمْوَی  یف  ُدوُهَْیلا  ِتَدَـتْعا  امَک  َّیلَع  َنوُدَـتْعََیل  ْمُهَّنِإ  ِهّللا  َو  ینُوُلتْقَی ، ًاـهْرُک َو  ْمُهَِعیاـبُأ 
«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  َو  ینَرَمَا ، ُْثیَح  ( هلآو هیلع 

تعیب رابجا  هب  ات  تفای  دـنهاوخ  تسد  نم  هب  مشاب  اج  ره  تشاد و  دـنهاوخنرب  نم  زا  تسد  نانیا  ساّبع ! نبا  يا  تاهیه ! تاـهیه ! »
متس نم  هب  دندرک  متـس  دنتـسکش و  ار  ادخ  نامیپ  هبنـش  زور  رد  هک  دوهی  دننامه  نانآ  دنگوس ! ادخ  هب  .دنناسرب  لتق  هب  ارم  هدرک و 

مییادخ و نآ  زا  ام  تفر ، مهاوخ  تسا ، هتخاس  رومأم  نادب  ارم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  یهار  نامه  هب  نم  ( 1) .درک دنهاوخ 
(«. میرادن كاب  نآ  زا  دیآ  شیپ  هچ  ره  و   ) .میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب 

هب ار  وت  نانآ  .دـنراکبیرف  یمدرم  ناـنآ  هک  نآ  اـب  يراد ، ار  قارع  هب  نتفر  دـصق  هک  مدینـش  ومع ! رـسپ  يا  درک : ضرع  ساـّبع  نبا 
.نامب هّکم  رد  نکم و  باتش  دنناوخ ، یم  گنج 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

َّلُِحتُْسا ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  َّبَحَا  اذَک  ناکَِمب  ِهّللاَو  َلَْتُقا  ْنَِال  »
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! دنگوس ادخ  هب  ُهَناْحبُس ; ِهّللا  َْدنِع  َّیَلَع  ُرْذُْعلا  ُمَُهل  َماق  ْمُُهَتباِجا َو  َّیلَع  َبَجَو  ْدَق  ْمُُهلُسُر َو  ِهَفوُْکلا َو  ِلْهَا  ُُبتُک  ِهِذه  َو  َهَّکَِمب ،

هوالع  ) .دوش هتـسکش  هّکم  تمرح  منامب و  اجنیا  رد  هک  نیا  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  موش  هتـشک  ینانچنآ  ناکم  نآ  رد  نم  رگا 
«. دوش مامت  نانآ  رب  یهلا  تّجح  ات  مهد  خساپ  ار  نانآ  توعد  تسا  مزال  نم  رب  .تسا  نایفوک  ناگداتسرف  اه و  همان  اهنیا  نآ ) رب 

یلع هافـسا  او  هانیـسحاو ، : » دز ادص  هنادنمدرد  دش و  رت  شنـساحم  هک  تسیرگ  يردق  هب  ماما ، نانخـس  ندینـش  اب  ساّبع  نب  هللادبع 
«. نیسحلا

.درک يراشفاپ  رایـسب  هفوک ، تمـس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما تکرح  زا  يریگولج  يارب  ساـّبع ، نب  هللادـبع  تسا : هدـش  تیاور  زین  و 
یسکره ْمُکَروُجُأ ) َنْوَّفَُوت  اَمَّنِإَو  ِتْوَْملا  ُهَِقئاَذ  سْفَن  ُّلُک  : ») دمآ هیآ  نیا  دز و  لّأفت  نآرق  هب  يو  ندرک  مارآ  يارب  ( مالسلا هیلع  ) ماما

دشچ و یم  ار  گرم 

یقرواپ

زا یهورگ  یلو  دندش  عنم  زور  نآ  رد  یهام  دیـص  زا  نانآ  هک  تسا  هدوب  تروص  نیدـب  دوهی  موق  نایم  رد  هبنـش  زور  يارجام   . 1
.دندش تبوقع  راتفرگ  دنتفرگ و  رارق  یهلا  مشخ  دروم  هتخادرپ و  یهام  دیص  هب  دنوادخ ، نامرف  هب  هّجوت  نودب  نانآ 

هحفص 349

(1 !«.) تفرگ دیهاوخ  ار  دوخ  شاداپ  امش 

: دوزفا مالسلا ) هیلع  ) ماما

تـسار شربمایپ  ادـخ و  ُهلوُسَر ; ُهللا َو  َقَدَـص  (» 2 «.) میدرگ یم  زاـب  وا  يوـس  هـب  مییادـخ و  نآ  زا  اـم  َنوـُعِجاَر ;) ِهـَْیلِإ  اَّنِإَو  اَّنِإ ِِهللا  »)
«. دندومرف

نکم يراشفاپ  نیا  زا  سپ  رگید  ساّبع ! نبا  َّلَج ;  َّزَع َو  ِهّللا  ِءاضَِقل  َّدَرَم  ُهَّنِإَف ال  اذـه  َدـَْعب  َّیلَع  َّحـُِلت  الَف  ِساّبَع  َْنبا  اَی  : » دومرف سپس 
(3 !«.) درادن تشگرب  دنوادخ  ياضق  نامرف و  هک 

دهد یم  ناشن  حوضو  هب  تاریبعت  نیا 
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غالبا وا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـنوادخ و  يوس  زا  هک  تشاد  تکرح  نیا  رد  یهلا  ّتیرومأم  کـی  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک 
.تشاد یم  رب  ماگ  خسار  مزع  اب  ریسم  نآ  رد  و  دوب ، هدش 

قیرط ندومیپ  و  دـندرک ، یم  هاگن  هلأسم  هب  رگید  يا  هنوگ  هب  دـندوب  ربخ  یب  بیغ  هدرپ  تشپ  لئاسم  زا  هک  ساـّبع  نبا  لاـثما  یلو 
! دنداد یم  حیجرت  یهاوخریخ  رس  زا  ار  دیزی  تعیب  ربارب  رد  ندش  میلست  تیفاع و 

تعیب نینچ  هب  نت  هاگره  لاحم  ضرف  هب  تسناد  یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دوش  یم  هدافتـسا  الاب  نخـس  زا  زین  هتکن  نیا  نمـض ، رد 
اریز دـندرک  یم  هدافتـسا  وا  لتق  يارب  یتصرف  ره  زا  دـندوب و  نیمک  رد  دنتـشاد ، یمن  رب  شترـضح  زا  تسد  اـهنآ  داد ، یم  ینیگنن 

! دوب نینچ  مه  یتسارو  دنتسناد  یم  دوخ  يارب  یّمهم  رطخ  ار  ترضح 

درک مامت  ماما  رب  ار  تّجح  نایفوک  نامیپ   36

: دومرف نینچ  ریبز  نب  هللادبع  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما میناوخ  یم  یثیدح  رد 

یقرواپ

هیآ 185. نارمع ، لآ   . 1

هیآ 156. هرقب ،  . 2

ص 246. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 3

هحفص 350

هب يراداـفو  رد  هک  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  لـهچ  تعیب  ِهَفوُْکلا ;  ِلـْهَا  ْنِم  ِقاـتِْعلا  ِقـالَّطلِاب َو  ِیل  َنوـُِفلْحَی  ًاـْفلَأ  َنیَعبْرَأ  ُهَْعَیب  یْنتَتَأ  »
«. تسا هدیسر  متسد  هب  ( 1) دنا هدروخ  دنگوس  قاتع  قالط و 

.»؟ دندرک نوریب  ناشدزن  زا  ار  تردارب  هتـشک و  ار  تردپ  هک  يورب  یمدرم  غارـس  هب  یهاوخ  یم  ایآ  : » درک ضرع  ریبز  نبا  هللادبع 
(2)

ياهـشزرا یهلا و  تاسّدـقم  کـته  و  دـندوب ، هدـمآ  هوتـس  هب  هّیما  ینب  متـس  ملظ و  زا  قارع  مدرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  تیاور  نـیا 
ار همه  ّتیلهاج  كرش و  رصع  ناگدنامزاب  نیا  هلیسو  هب  یمالسا 
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.دراذگن یقاب  اهنآ  رفک  رد  مدرم  يارب  يدیدرت  تخاس و  انشآ  نئاخ  ناراکتیانج  نیا  ّتیهام  هب 

نایفوک ياه  همان  لیس  مالسلا .) هیلع  ) نیسح ماما  زا  رتهب  يربهر  هچ  دننک ، مایق  وا  هیاس  رد  هک  دنتشگ  یم  يربهر  لابند  هب  اهنآ  اذل 
ار دوخ  نامیپ  دـهع و  مه  راب  نیا  افو  یب  دارفا  نیا  دـنچ  ره  درک ، ماـمت  ترـضح  رب  ار  تّجح  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما اـب  ناـنآ  تعیب  و 

.دندراذگ اهنت  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما ماجنارس  دنتسکش و 

! دنوش هارمه  ام  اب  نافک  رب  ناج  طقف   37

: دومرف داریا  نومضم  نیا  هب  يا  هبطخ  تساخرب و  دوش ، قارع  راپسهر  هّکم ) زا   ) تفرگ میمصت  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه 

ام َو  ِهاتَْفلا ، ِدـیج  یلَع  ِهَدالَْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِدـْلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  ِِهلوُسَر ، یلَع  ُهّللا  یَّلَـص  َو  ِهّللِاب ، ّالِإ  َهَُّوق  َو ال  ُهّللا ، َءاش  اـم  ِهِّللُدْـمَْحلَا  »
َو َفُسُوی ، یلِإ  َبوُقْعَی  ُقاِیتِْشا  یفالْسَأ  یلِإ  ینََهلْوَأ 

یقرواپ

مامت دنوش و  هقّلطم  دوخ  هب  دوخ  اهنآ  نارـسمه  دننکـشب  ار  دوخ  دـنگوس  رگا  هک  هدوب  نیا  قاتع  قالط و  هب  دـنگوس  زا  روظنم   . 1
.تسا ّرثؤم  حیحص و  دنگوس  هنوگ  نیا  هک  دنتشاد  هدیقع  هّماع  ياهقف  زا  یعمج  .دندرگ  دازآ  اهنآ  نامالغ 

ح 249. ص 194 ، مالسلا ،)) هیلع  ) نیسح ماما  لاح  حرش  ، ) رکاسع نبا  خیرات   . 2

هحفص 351

ال ًابْغَس ، ًَهبِرْجَا  ًافْوَج َو  ًاشارْکَا  یِّنِم  َّنََالْمَیَف  َءالَبْرَک  ِسیواوَّنلا َو  َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالْسَع  اهُعَطْقَت  یلاصْوَِاب  یِّنَأَک  .ِهیقال  اَنَا  ٌعَرْـصَم  ِیلَرِّیُخ 
هللا یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنَع  ُّذُشَت  َْنل  .َنیِرباّصلا  َرْجَا  انیّفَُوی  ِِهئالَب َو  یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ، ُلْهَا  اناضِر  ِهّللا  یَضِر  ِمَلَْقلِاب ، َّطُخ  مْوَی  ْنَع  َصیحَم 
یلَع ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم ، انیف  ـالِذاب  َناـک  ْنَم  .ُهَدـْعَو  ْمِِهب  ُزِْجُنی  ُُهْنیَع َو  ْمِِهب  ُّرَقَت  ِسْدـُْقلا ، ِهَریظَح  یف  َُهل  ٌهَعوُمْجَم  َیِه  َو  ُُهتَمَْحل ، ( هلآو هیلع 

انَعَم ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهّللا  ِءاِقل 
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«. یلاعَت ُهّللا  َءاش  ْنِا  ًاِحبْصُم  ٌلِحار  ِینَّنِاَف 

رب دنوادخ  دورد  و  تسین ، وا  کمک  هب  زج  یتّوق  ناوت و  چیه  و  دوش ،) نامه   ) دـهاوخب وا  هچنآ  تسادـخ ، ِنآ  زا  ساپـس  دـمح و  »
رب تسا  يدنبندرگ  دننامه  هدازیمدآ ، ندرگ  رب  گرم  هدّالق  دیـشاب )! هاگآ  ((. ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم ترـضح   ) شا هداتـسرف 

دننامه مردارب ) ّدج و  مردام و  ردـپ و   ) مناگتـشذگ رادـید  هب  نم  قایتشا  تسا .) یمدآ  هارمه  هشیمه  گرم   ) ناوج نارتخد  ندرگ 
منیب یم  ایوگ  دیـسر و  مهاوخ  نآ  هب  نیقی  هب  هک  هدـش  هدـیزگرب  یهاگ  تداهـش  نم  يارب  تسا ! فسوی  رادـید  هب  بوقعی  قایتشا 
دوخ یلاخ  ياه  کشم  یهت و  ياه  مکش  نم  زا  ییوگ  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  منت  دنب  دنب  البرک  سیواون و  نیب  نابایب  هدنرد  ناگرگ 

دنوادـخ يدونــشخ  تـسین ! يزیرگ  تـسا ، هدروـخ  مـقر  نآ  رب  یهلا  ریدـقت  مـلق  اروشاـع ) زور   ) هـک زور  نآ  زا  .دــننک  یم  رپ  ار 
الب و ربارب  رد  ام  میدونـشخ .) ناـمه  هب  زین  تیب  لـها  اـم  تسا  دونـشخ  نادـب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ   ) .تسا تیب  لـها  اـم  يدونـشخ 
رد دوش و  یمن  ادـج  يو  زا  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  زگره  .داد  دـهاوخ  ام  هب  ار  نارباـص  میظع  شاداـپ  وا  مییابیکـش و  یهلا  شیاـمزآ 
یم نشور  شا  هیّرذ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نامـشچ  و  دش ، دهاوخ  قحلم  وا  هب  تشهب ) یلاع  تاجرد   ) سدقلا هریظح 

ياقل هدامآ  ار  دوخ  دـنک و  راثن  ام  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  تسا  هدامآ  سک  ره  .درک  دـهاوخ  افو  نانآ  دروم  رد  ار  شا  هدـعو  دوش و 
دنوادخ تساوخ  هب  نم  هک  ارچ  دوش ، راپسهر  ام  اب  دزاس ، دنوادخ 
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(1 «.) درک مهاوخ  تکرح  حبص  ادرف 

یقرواپ

ص 366 و 367. ج 46 ، راونالاراحب ، ص 126 و  فوهلملا ،)  ) فوهل  . 1

هحفص 352

: دهد یم  ناشن  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) ماما ياه  هبطخ  نیرت  ینعم  رپ  زا  هاتوک ، هبطخ  نیا 

هب تسناد  یم  نآ  رد  ار  ادخ  ياضر  نوچ  یلو  دوب  هاگآ  یبوخ  هب  قارع  هب  رفس  رطخ  رپ  رفـس  نیا  هدنیآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما الّوا 
.دومرف مادقا  نآ 

رب رد  مالـسا  ناهج  يارب  یّمهم  راثآ  تّدـم  زارد  تّدـم و  هاـتوک  رد  هک  دـید  یم  یهلا  گرزب  نومزآ  کـی  ار  نآ  رگید ، ریبعت  هب 
هسامح و تربع و  زا  رپ  یـسرد  و  دش ، دـهاوخ  نانآ  ینوگنرـس  مالـسا و  نانمـشد  نیرتکانرطخ  ییاوسر  ببـس  و  تشاد ، دـهاوخ 

.دراذگ دهاوخ  اجب  ناگدنیآ  يارب  راختفا  تّزع و 

طقف اـت  درکن  لاـفغا  تشاذـگن و  ربخ  یب  نآ  هدـنیآ  زا  دـندوب  هداـهن  ماـگ  ریـسم  نیا  رد  هک  ار  دوخ  ناـهارمه  زا  سک  چـیه  ًاـیناث 
نادیهـش نیرتهب  ناونع  هب  راگزور  رتفد  رد  ناشمان  دیاب  هک  یناسک  نامه  دننک ، تکرح  وا  اب  ادـخ  هار  رد  تداهـش  قشاع  نازابکاپ 

.دروخ مقر  قح  هار 

یهلا مرح  مارتحا   38

رد مالسلا )) هیلع  ) نیـسح ماما  ردارب   ) هّیفنح نب  دّمحم  : » دنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  سوواط  نب  دّیس 
! ردارب يا  درک : ضرع  دش و  بایفرش  ( مالسلا هیلع  ) ماما رـضحم  هب  دوب ، قارع  راپـسهر  هّکم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما شیادرف  هک  یبش 

وت یناـمب ، هّکم  رد  رگا  .دـننک  نینچ  زین  وـت  اـب  هک  مـنارگن  نـم  يا ، هتخانـش  تردارب ، ردـپ و  هـب  تبـسن  ار  ناـیفوک  ییاـفو  یب  وـت 
.دوب یهاوخ  صخش  نیرت  مرتحم  نیرتزیزع و 

، ِمَرَْحلا ِیف  َهَیِواعُم  ُْنب  ُدیزَی  یَنلاتْغَی  ْنَا  ُْتفِخ  ْدَق  یِخَا  ای  : » دومرف ماما 
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ببـس نیدب  دزیرب و  ادخ ) نما   ) مرح رد  ار  منوخ  دـیزی ، هک  مراد  نآ  زا  میب  نم  ردارب ! ِْتیَْبلا ;  اَذـه  ُهَمْرُح  ِِهب  ُحابَتُْـسی  يذَّلا  َنوُکَاَف 
«. دوش هتسکش  هناخ  نیا  تمرح 

هب ای  نمی  تمس  هب  ینارگن ، تهج  نیا  زا  رگا  : » درک ضرع  هّیفنح  نب  دّمحم 

هحفص 353

«. تفای دهاوخن  تسد  وت  هب  یسک  يرت و  ظوفحم  اجنآ  رد  وت  هک  نک  چوک  رگید  هتخانشان  ياه  نیمزرس 

«. مشیدنا یم  هراب  نیا  رد  َْتُلق ;  امیف  ُرُْظنَأ  : » داد خساپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما

.دیـسر هّیفنح  نب  دّـمحم  هب  ربخ  نوچ  تسا ;  قارع ) يوس  هب   ) ندرک چوک  هدامآ  ناهاگرحـس  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  دـندید  یلو 
: درک ضرع  تفرگ و  تسد  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما هقان  راهم  دمآ و  کیدزن 

؟ مشیدنا یم  هراب  نیا  رد  هک  يدومرفن  ایآ  ردارب ! يا 

.يرآ دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما

؟ يراپسهر باتش  نیا  اب  تسا  هدش  هچ  سپ  درک : ضرع 

الیتَق َكارَی  ْنَا  َءاش  ْدَق  َهّللا ، َّنِإَف  ْجُرُْخا  مالسلا ) هیلع  ) ُْنیَسُح ای  َلاقَف : َُکْتقَراف ، ام  َدَْعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  یناتَأ  : » دومرف
، وش قارع )  ) راپسهر نیسح ! يا  دومرف : نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  مدش ، ادج  وت  زا  هک  یماگنه  ; 

!«. دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  دنوادخ 

ار نانز  نیا  ارچ  لاح  نیا  اب  میدرگ .» یم  رب  ادخ  يوس  هب  مییادـخ و  نآ  زا  ام  َنوُعِجاَر ;) ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  اَّنِإ ِِهللا  : ») تفگ هّیفنح  نب  دّـمحم 
!؟ يرب یم  دوخ  اب 

ار نانآ  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  دومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  ایابَـس ;  َّنُهیرَی  ْنَأ  َءاش  ْدَق  َهّللا  َّنِإ  ِیل : َلاق  ْدَـق  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما
!!«. دنیبب ریسا 

(1 !) تفر درک و  یظفاحادخ  شردارب  اب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  يروتسد 
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مهرد هاگ  هک  نیا  نآ  تشادرب و  یّمهم  تقیقح  يور  زا  هدرپ  داد ، مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  شدنبلد  دنزرف  هب  ایؤر  ملاع  رد  هلآو )
تبون راب  نیا  و  تراسا ، تداهش و  هاگ  دوش و  یم  سّدقم  فادها  هب  ندیسر  يزوریپ و  ببس  نمشد  نتسکش 

یقرواپ

ص 364. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 127-128 و  فوهلملا ،)  ) فوهل  . 1

هحفص 354

! دوب تراسا  تداهش و 

رـسمه تراسا  شنارای و  ماما و  تداهـش  اب  هک  درک  یم  باجیا  یهلا  هغلاب  تمکح  تسین ، تمکح  نودب  ادخ  تساوخ  کش ، یب 
ّدـض رب  مالـسا  ناهج  دوش و  هتـشادرب  هّیما  ینب  نامیا  یب  ملاـظ و  ناـمکاح  نیگنن  هرهچ  زا  هدرپ  وس ، کـی  زا  شنارتخد  رهاوخ و  و 

ياهتّلم هودق  هوسا و  هک  دننک  ادیپ  ناهج  خیرات  رد  یهاگیاج  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رگید ، يوس  زا  دـنروشب و  اهنآ 
عیفش نیرتگرزب  هک  دسر  یماقم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مّوس ، يوس  زا  دنریگارف و  اهنآ  بتکم  زا  ار  یگدازآ  سرد  دندرگ و  مولظم 

! ددرگ ازج  زور 

دهد یم  ربخ  شیوخ  تداهش  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما  39

ترـضح رـسمه   ) رفعج نب  هللادبع  دنک ، تکرح  قارع  تمـس  هب  دراد  دصق  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دیـسر  ربخ  هنیدم  مدرم  هب  نوچ 
: تشون ( مالسلا هیلع  ) ماما يارب  نومضم  نیدب  يا  همان  مالسلا )) اهیلع  ) بنیز

زا مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دـعب ! اّما  رفعج ، نب  هللادـبع  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  هب  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  »
هک ارچ  دوش ، شوماخ  نیمز  رون  هجیتن  رد  دیوش و  هتـشک  تنادـناخ  وت و  تروص ، نآ  رد  هک  مراد  ار  نآ  میب  نم  وشم ! جراخ  هّکم 

لام و ناج و  يارب  هّیما ، ینب  همه  دیزی و  زا  نم  امرفم ! باتش  قارع  تمس  هب  نتفر  رد  .ینانمؤم  ریما  تیاده و  حور  وت 
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«. مالسلاو .مریگ  یم  ناما  تنادناخ  نادنزرف و 

: تشون يو  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یِمانَم ِیف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  يّدَج  ُْتیَأَر  یِّنَأ  َکُِملْعُأ  َو  َتْرَکَذ ، ام  ُتْمِهَف  ُُهتْأَرَقَف َو  َّیَلَع  َدَرَو  ََکباتِک  َّنِإَف  ُدَْعب ! اّمَأ  »
; ِینُوُلتْقَی ِینوُجَرْخَتْـسَال َو  ِضْرَْالا  ِّماوَه  ْنِم  هَّماه  ِرْحُج  ِیف  ُْتنُک  َْول  یِّمَع  َْنباَی  ِهّللاَو  َّیَلَع ، ْوَأ  َناک  ِیل  َُهل ، ضام  اـَنَأ  ْرمَأـِب َو  ِینَرَّبَخَف 

نآ دیسر ، متسد  هب  تا  همان  دعب ! اّما  ِمالَّسلاَو ; ِْتبَّسلا  یَلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَدَتْعا  اَمَک  َّیَلَع  َّنُدَتْعََیل  یّمَع  َْنباَی  ِهّللاَو 

هحفص 355

رد نم  داد و  ینامرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مّدج  نم  هک  مهد  یم  ربخ  وت  هب  .متـسناد  ار  تدوصقم  مدـناوخ و  ار 
زین یموب  هنایـشآ  رد  نم  رگا  ومع ! رـسپ  يا  دـنگوس ! ادـخ  هب  .منایز  هب  ای  دـشاب  معفن  هب  ًارهاظ )  ) هاوخ مور  یم  نامرف  نآ  ماجنا  یپ 
زور يارجام  رد  هک  دوهی  موق  نوچمه  نانآ  ومع ! رـسپ  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـنناسر  یم  لتق  هب  هدروآ و  نوریب  اجنآ  زا  ارم  مشاب ،

(1 «.) تشاد دنهاوخ  اور  متس  نم  رب  دنا ، هدومن  متس  تبسلا ) موی   ) هبنش

رب دـیزی و  ربارب  رد  ندـش  میلـست  دـید : یم  یهار  ود  رـس  رب  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  تاریبـعت  نیا 
( مالسلا هیلع  ) ماما و  ندرپس ، رگرادیب  هنادنمتفارش و  تداهش  هب  نت  میلست و  مدع  و  نداهن ، هّحـص  هّیما  لآ  ياه  یهارمگ  تایانج و 

.دندرک یم  هیصوت  ار  لّوا  هار  یهورگ  دنچ  ره  دوب ، هدیزگرب  ار  یمّود 

تـشذگ نآ  حرـش  داد و  یم  هیواعم  تموکح  نامزرد  هک  يدـیدش  ياهرادـشه  هدـنبوک و  غاد و  ياه  همان  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
هدومرف تابثا  ار  دوخ  يریذپان  شزاس 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تشپ  رد  دنتـسناد  یمن  یلو  دنیامن ، دیهـش  ای  دـننک  میلـست  هب  راداو  روز  هب  ار  ترـضح  نآ  ای  دنتـشاد  میمـصت  مه  اهنآ  و  دوب ،
دهاوخ ياـج  هب  مالـسا  ناـهج  رد  تّدـم  زارد  تّدـم و  هاـتوک  رد  يراـثآ  هچ  و  داد ، دـهاوخ  يور  یتـکرح  لّوحت و  هچ  تداـهش 

.تشاذگ

دریذپ یمن  ار  نمشد  ناما  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما   40

تفر و هّکم ) رادـنامرف   ) دیعـس نب  ورمع  دزن  هب  هدـش  ناساره  مالـسلا ) هیلع  ) ماما خـساپ  دوخ و  داهنـشیپ  لابند  هب  رفعج  نب  هللادـبع 
هّکم هب  دـهاوخب  وا  زا  دـهد و  ناـنیمطا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هب  تساوخ  يو  زا  درک و  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما يارب  هماـن  ناـما  ياـضاقت 

يارب يا  همان  دیعس  نب  ورمع  .ددرگزاب 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 218-217 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 115-116 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 356

.یشیاسآ ناما و  رد  نم  رانک  رد  وت  هک  ایب  نم  دزن  هب  هک  دش  روآدای  نآ  رد  تشون و  ( مالسلا هیلع  ) ماما

: تشاد موقرم  نینچ  خساپ  رد  دیسر ، مالسلا ) هیلع  ) ماما تسد  هب  هکم  رادنامرف  همان  ناما  نوچ 

ًاِحلاص َو َلِمَع  ِهّللا َو  َیِلا  اعَد  ْنَم  َهّللا  ِِققاُشی  َْمل  ُهَّنِإ  ِهَرِخْالا َو  اْینُّدـلا َو  ِیف  ًاْریَخ  َتیِزُجَف  ِیتَلِـص  يِّرب َو  ََّیِلا  َکـِباتِِکب  َتْدَرَا  َْتنُک  ْنِا  »
َنامَا اَنل  ُبِجُوت  اْینُّدـلا  ِیف  ًهَفاخَم  َهّللا  ُلَأْسَنَف  اْینُّدـلا  ِیف  ُهْفَخَی  َْمل  ْنَم  ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  ِهّللا ، ُنامَا  ِنامَْالا  ُْریَخ  َنیِملْـسُْملا َو  َنِم  ِینَّنِإ  َلاـق 

ترخآ ایند و  رد  تسا  نم  اب  دنویپ  یکین و  همان  نیا  زا  تدوصقم  رگا  ُهَْدنِع ;  ِهَرِخْالا 

نم دیوگ  یم  دهد و  یم  ماجنا  حلاص  لمع  دـناوخ و  یم  ارف  دـنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  نآ  نیقی ! هب  ینیبب ، کین  شاداپ 
اب زگره  مناناملسم ، زا 
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زا .تسا  هدرواین  نامیا  ادـخ  هب  دـسرتن  دـنوادخ  زا  ایند  رد  هک  سک  نآ  و  تسادـخ ، ناما  ناما ، نیرتهب  .دـنک  یمن  تفلاـخم  ادـخ 
(1 !«.) دشاب وا  دزن  ترخآ  رد  ام  ناما  بجوم  هک  مینک  یم  بلط  ایند  رد  ار  یفوخ  دنوادخ 

اریز تشادـن ، ینانیمطا  اهنآ  ناما  اه و  هتفگ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما الّوا : هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما راـتفگ  نیا 
اب و  تسین ، دامتعا  روخ  رد  یـصاخشا  نینچ  همان  ناما  و  تمایق ، زور  هب  هن  دنتـشاد ، ادخ  هب  یتسرد  نامیا  هن  اهنآ  لماوع  هّیما و  ینب 

.تفر هاچ  هب  دش ، یمن  زگره  هدیسوپ  ياه  بانط  نیا 

رد .دوب  اهنآ  كرد  رکف و  زا  رتارف  هک  درک  یم  لابند  ار  یفده  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  نامرف  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ًایناث :
شّدـج نییآ  نید و  تساوخ  یم  ( مالـسلا هیلع  ) ماما دـنامب و  ملاـس  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دنتـساوخ  یم  اـهنآ  ضرف ، نیرت  هناـنیبشوخ 

.دوبن نکمم  یتسرپ  تب  ّتیلهاج و  رصع  ياه  هلافت  هّیما  ینب  تموکح  اب  هک  يزیچ  دنامب ، ملاس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

یقرواپ

ص 203. مالسلا ،)) هیلع  ) نیسح ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات   . 1

هحفص 357

قح هملک  يالعا  يارب  مایق   41

مدرم ّتیعضو  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما .درک  دروخرب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ناوراک  اب  هّکم  نوریب  رد  برع ) فورعم  رعاش   ) قدزرف
!«. تسوت ّدض  رب  ناشیاهریشمش  وت و  اب  مدرم  ياهلد  : » داد خساپ  قدزرف  درک و  لاؤس  هفوک 

َو ِضْرَْالا ، ِیف  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأ  َو  ِنامْحَّرلا ، َهَعاط  اوُکَرَت  َو  ِناْطیَّشلا ، َهَعاـط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءـالُؤه  َّنِا  ُقَدْزَرَف  اـی  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
ِهِعْرَـش َو ِزازْعِإ  ِهّللا َو  ِنید  ِهَرُْـصِنب  َماق  ْنَم  یلْوَأ  اـَنَأ  َو  َنیکاـسَْملا ، ِءارَقُْفلا َو  ِلاْومَأ  ِیف  اوَُرثْأَتْـسا  َو  َروُمُْخلا ، اُوبِرَـش  َو  َدوُدُْـحلا ، اُولَْطبَا 

; ِِهلِیبَس ِیف  ِداهِْجلا 
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ناطیش يوریپ  هک  دنتسه  یهورگ  نانیا  قدزرف ! يا  اْیلُْعلا ;  َیِه  ِهللا  ُهَِملَک  َنوُکَِتل 

اه هداب  دندرب و  نیب  زا  ار  یهلا  دودح  دـنتخاس و  راکـشآ  ار  داسف  نیمز  رد  دـندرک و  اهر  ار  نامحر  يادـخ  تعاطا  دـنتفریذپ و  ار 
شنییآ و يدنلبرـس  دـنوادخ و  نید  يرای  هب  سک  ره  زا  نم  دـنتخاس و  دوخ  هژیو  ار  ناگراچیب  ناریقف و  ياـه  ییاراد  دندیـشون و 

(1 «.) دشاب زوریپ  دنوادخ  نییآ  ات  مرتراوازس ، شهار  رد  داهج 

.تفر تشگرب و  نخس  نیا  ندینش  اب  قدزرف 

هکلب درک ، یمن  باسح  هجو  چیه  هب  هفوک  مدرم  يرادافو  تیامح و  يور  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نخس  نیا 
ار هیامورف  ناملاظ  تردـق  ياه  هیاپ  و  دزادـنیب ، مالـسا  ناـهج  رد  ار  یمیظع  جوم  نآ ، رد  وا  تداهـش  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  نتفر 

رییغت ار  شیوخ  ریسم  داد ، وا  هب  دوخ  هک  یباوج  اب  قدزرف و  نخس  ندینش  اب  دوب  راوازس  ّالا  و  تسناد ، یم  دوخ  هفیظو  دنک  لزلزتم 
.دریگ شیپ  رد  ار  يرگید  هار  ای  ددرگزاب ، هّکم  هب  هداد 

یقرواپ

ص 594. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 217-218 و  صاوخلا ، هرکذت   . 1

هحفص 358

، لیطعت ار  یهلا  دودح  و  هدرمش ، مّدقم  ادخ  تعاطا  رب  ار  ناطیـش  تعاطا  هک  یناسک  اب  هزرابم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رگید ، ریبعت  هب  و 
هک یتمیق  ره  هب  تسناد ;  یم  دوخ  یلـصا  هفیظو  دـندوب ، هدرک  لامیاپ  ار  نافعـضتسم  قوقح  و  هتخاـس ، راکـشآ  ار  روجف  قسف و  و 

! دزادرپب نآ  يارب  تسا  مزال  هک  ییاهب  ره  دوش و  مامت 

هفوک مدرم  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  رگید  همان   42

هک داتسرف  نایفوک  يارب  يوادیص » رّهـسم  نب  سیق   » طّسوت يا  همان  دیـسر ، ( 1 «) هّمرلا نطب  زجاح   » يداو هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نوچ 
: تسا نینچ  نآ  نومضم 

ِمِْسب »
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َهلِإ يِذَّلا ال  َهّللا  ُمُْکَیلِإ  ُدَمْحَأ  ّینِإَف  ْمُْکیَلَع ; ٌمالَـس  َنیِملْـسُْملا ، َنینِمْؤُْملا َو  َنِم  ِِهناوِْخا  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا 
ُْتلَأَسَف انِّقَِحب ، ِبَلَّطلا  َو  انِرْصَن ، یلَع  ْمُِکئَلَم  ِعاِمتْجا  َو  ْمُِکیْأَر ، ِنْسُِحب  ِهیف  ِینُِربُْخی  ِینَئاج  لیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  َباتِک  َّنِإَف  ُدَْعب ، اّمَأ  َوُه ، ّالِإ 

يِذ ْنِم  َْنیَـضَم  ناـمَِثل  ِءاـثَلُّثلا  َمْوَی  َهَّکَم  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  ُتْصَخَـش  ْدَـق  َو  ِرْجَْـالا ، ُمَظْعَأ  َکـِلذ  یلَع  ْمُکَبیُثی  ْنَأ  َو  َْعنُّصلا ، اـَنل  َنِسُْحی  ْنَأ  َهّللا 
ُمالَّسلا َو  ُهّللا ، َءاش  ْنِإ  ِهِذـه  یِماـّیَأ  یف  ْمُْکیَلَع  ٌمِداـق  یِّنِاَـف  اوُّدِـج ، ْمُکَْرمَأ َو  اوُشِمْکاَـف  یلوُسَر  ْمُْکیَلَع  َمِدَـق  اذِإَـف  ِهَیِوْرَّتلا ، َمْوَی  ِهَّجَْحلا 

«. ُُهتاکََرب ِهّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو 

میوگ یم  ساپـس  مکیلع ; مالـس  ناملـسم ! نمؤم و  ناردارب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  زا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
ام يرای  رب  ناتناگرزب  داّحتا  ّتین و  نسح  زا  ارم  دیسر ، متـسد  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان  دعب : اّما  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ار  ییادخ 
هـس زور  نم  دنک ، تیانع  گرزب  شاداپ  امـش  هب  دنادرگ و  وکین  ار  نامراک  ات  مناهاوخ  دنوادخ  زا  .تخاس  ربخ  اب  ام  ّقح  نتفرگ  و 

امش يوس  هب  هّکم  زا  هیورت  زور  هّجح  يذ  متشه  هبنش 

یقرواپ

.دنسر یم  رگیدکی  هب  اجنآ  رد  هفوک  هرصب و  مدرم  هک  هفوک  ریسم  رد  تسا  یلزنم  هّمرلا ، نطب   . 1

هحفص 359

رگا اهزور  نیمه  رد  نم  .دینک  شالت  باتـش و  ناتراک  رد  رتشیب  هچ  ره  دمآ  ناتدزن  هب  نم  هداتـسرف  هک  یماگنه  .ما  هدـش  راپـسهر 
!«. داب امش  رب  دنوادخ  تکرب  تمحر و  مالس و  .موش  یم  دراو  امش  رب  دهاوخب  ادخ 

هاگنآ ات  درک ، تکرح  هفوک  تمس  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما همان  اب  يوادیص  رّهسم  نب  سیق 
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زارف رب  تفگ : يو  هب  هللادیبع  .داتـسرف  دایز » نب  هللادـیبع   » دزن هب  درک و  ریگتـسد  ار  يو  میمت » نب  نیـصح   » .دیـسر هّیـسداق »  » هب هک 
.وگب ازسان  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح  هب  ورب و  هرامالاراد  رصق 

: تفگ نینچ  تفر و  رصق  زارف  رب  سیق 

امش يوس  هب  يو  هداتسرف  نم  تسادخ و  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  ادخ ، قلخ  نیرتهب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  نیا  مدرم ! يا  »
یبا نب  یلع  يارب  درک و  تنعل  ار  شردپ  دایز و  نب  هللادـیبع  سپـس  دـینک .» تباجا  ار  وا  مدـش ، ادـج  زجاح  يداو  رد  وا  زا  متـسه ،

.دومن تمحر  بلط  مالسلا ) هیلع  ) بلاط

(1) .دیسر تداهش  هب  دش و  هعطق  هعطق  شفیرش  رکیپ  دندنکفا ; ریز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  يو  داد  روتسد  دایز  نب  هللادیبع 

، دندوب هدراذگ  لیقع  نب  ملـسم  ( مالـسلا هیلع  ) ماما هدـنیامن  تسد  رد  تعیب  تسد  هفوک  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  همان  نیا 
اهنآ هّیحور  تیوقت  يارب  ار  همان  نیا  تشاد ، یهاگآ  نانآ  ینکش  نامیپ  هقباس  نایفوک و  فیعض  هّیحور  زا  نوچ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

« ملسم  » رانک رد  دندنویپ  یم  اهنآ  هب  يدوز  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دیما  نیا  هب  دنتـسیاب و  دوخ  نامیپ  رـس  رب  راب  نیا  دیاش  تشون ،
.تفرگ یم  دوخ  هب  يرگید  لکش  عاضوا  دندرک ، یم  نینچ  رگاو  دننک  تمواقم  دنشاب و 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 370-369 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 418 و  دیفم ، خیش  داشرا  ص 297 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 360

ینتفگ هرامالاراد  رصق  زارف  زا  داد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  عقاو  رد  وا  یلو  دش ;  دیهش  ریگتسد و  مالسلا ) هیلع  ) ماما هداتسرف  هچرگ 
حیرص مایپ  نیا  ییوگ  هفوک  بلط  تیفاع  لدزب و  مدرم  یلو  تفگ ، ار  اه 
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.دنداد رییغت  ّتلذ  میلست و  يوس  هب  ار  دوخ  ریسم  ماجنارس  و  دندینشن ، ار 

قح يایحا  يارب  مایق   43

(1) عیطم نب  هللادبع  اب  داتفا و  هار  هّمرلا » نطب   » زا هک  یماگنه  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تسا : هدرک  لقن  يرونید »  » فورعم ثّدحم 
! ادخ لوسر  رـسپ  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  داد و  مالـس  ( مالـسلا هیلع  ) ماما هب  يو  .درک  دروخرب  دمآ ، یم  قارع  زا  هک 

؟ دناشک نوریب  وت  ّدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  ار  وت  زیچ  هچ 

مدرم ِعَِدْبلا ;  ِهَتاِما  ِّقَْحلا َو  ِِملاعَم  ِءایْحِإ  ْنِم  اْوَجَر  اِمل  ْمِْهیَلَع  َمِْدقَأ  ْنَأ  ِینَنُولَأْسَی  َِّیلِإ  اُوبَتَک  َهَفوُْکلا  َلْهَأ  َّنِإ  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما
اه تعدب  هدنز و  قح  ياه  هناشن  هّیما ) ینب  هیلع  مایق  اب   ) هک دیما  نادب  مورب  نانآ  يوس  هب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  دنتـشون و  همان  هفوک 

(2 «.) دوش دوبان 

دننک و بجعت  هفوک  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تکرح  زا  رمع » نب  هللادبع   » و ساّبع » نبا   » و هّیفنح » نب  دّمحم   » لاثما هک  یماگنه 
عیطم نب  هللادبع  دننام  يدرف  هک  تسین  بّجعت  ياج  دنـشاب ، ربخ  یب  مالـسا  خیرات  رد  زاس  تشونرـس  تکرح  نیا  قمع  هفـسلف و  زا 

.دور ورف  یتفگش  هب  تشادن  يا  هقباس  مالسا  رد  هک 

ندرک دوباـن  قح و  ياـیحا  نم  فدـه  : » دوـمرف هک  تسا ، وا  باوـج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما تراـبع  تسا  مهم  اـم  يارب  هچنآ  یلو 
زا ای  دشاب ، فیرح  رب  هبلغ  قیرط  زا  هاوخ  تساهتعدب ،»

یقرواپ

ردـص باهتلا  رپ  هعماج  رد  مدرم  مومع  دـننامه  .دـمآ و  اـیند  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  رد  عیطم » نب  هللادـبع   . » 1
زا رهش  نآ  مدرم  ماع  لتق  هنیدم و  هب  دیزی  هاپس  شروی  ماگنه  هّرح  يارجام  رد  .تفای  ومن  وشن و  مالسا 
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نامز رد  زین  دـیزی و  هاپـس  طّـسوت  ادـخ  هناـخ  لّوا  هرـصاحم  ناـمز  رد  .تسویپ  هّکم  رد  ریبز  نب  هللادـبع  هاپـس  هب  تخیرگ و  هنیدـم 
تموکح هب  ریبز  نبا  يوس  زا  ماجنارس  يو  .تساخرب  عافد  هب  ریبز  نبا  رانک  رد  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  هاپس  طّسوت  مّود  هرـصاحم 

هللادبع دزن  هّکم  هب  مرش  زا  تخیرگ و  ریبز  نب  بعصم  دزن  هرصب  هب  هفوک  زا  راتخم  مایق  نتفرگ  جوا  زا  سپ  یلو  دش  بوصنم  هفوک 
ص ج 5 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 217 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 262 ;  ج 3 ، هباغلا ، دـسا  هب :  دوش  هعجارم   ) .تشگنزاـب ریبز  نب 

(. 145-144

ص 245. يرونید ، لاوطلا  رابخا   . 2

هحفص 361

! تراسا تداهش و  قیرط 

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  شدنزرف  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ینعم  رپ  يوگتفگ   44

هیلع ) ماما دوب  رهظ  عقوم  .دیسر  (1 «) هّیبلعث  » لزنم هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  دـنک : یم  لقن  فورعم  خّروم  یمزراوخ 
هیلع ) نیـسح نب  یلع  شدـنزرف  .تساخرب  باوخ  زا  نایرگ  سپـس  .تفرگ  ارف  ار  يو  یکبـس  باوخ  دـمآ ، دورف  اـجنآ  رد  مالـسلا )

.دنکن نایرگ  ار  تناگدید  دنوادخ  تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببس  ناجردپ ! درک : ضرع  مالسلا )

سَرَف یلَع  ًاسِراف  ُْتیَأَرَف  ًهَقْفَخ  یِـسْأَِرب  ُْتقَفَخ  یِّنَأ  َکُِملْعُأَف  ایْؤُّرلا ، اَهیف  ُبَذُْکت  ٌهَعاس ال  اهَّنِإ  َّیَُنب  ای  : » داد خـساپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
نیا مدـنزرف ! اْنَیلِإ ;  ْتَیُِعن  انَـسُْفنَأ  َّنَأ  ُتِْملَعَف  ِهَّنَْجلا ; َیلِإ  ُعَرْـسَت  ْمُِکب  ایانَْملا  َریـسَْملا َو  َنوُعَرْـسَت  ْمُکَّنِإ  ُْنیَـسُح ! اـی  َلاـقَف : َّیَلَع  َفَقَو 

یتعاس نامز ،

دیور و یم  ناباتـش  امـش  نیـسح ! يا  : » تفگ داتـسیا و  مربارب  رد  يراوس  بسا  مدـید  باوخ  رد  .تسین  غورد  نآ  باوخ  هک  تسا 
«. دهد یم  ربخ  ام  گرم  زا  هک  متسناد  سپ  درب ،»! یم  تشهب  هب  ار  امش  باتش  اب  گرم 

ِّقَْحلا یَلَع  انْسَلَفَأ  َِتبَأ  ای  : » درک ضرع  ربکا  یلع 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


.»!؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ  ناج ! ردپ  ; 

هب ناگدـنب  همه  تشگزاب  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  مدـنزرف ! يرآ ، ُدابِْعلا ; ! ُعَجْرَم  ِْهَیلِإ  يِذَّلاَو  َّیَُنب  ای  یَلب  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما
«. میّقح رب  تسوا ، يوس 

«. میرادن یکاب  ندرم  زا  سپ ، ِتوَْملِاب ; یلاُبن  ًاذإ َال  : » درک ضرع  مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع 

هیحان زا  هک  یـشاداپ  نیرتهب  وت  هب  دـنوادخ  دـِلاو ;  ْنَع  ًادـَلَو  ِِهب  يزَج  ام  َْریَخ  َّیَُنب  ای  ُهّللا  َكازَج  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
(2 «.) دیامرف اطع  دوش ، یم  هداد  شدنزرف  هب  يردپ 

یقرواپ

ار یبآ  دـسا ، ینب  زا  هبلعث  ماـن  هب  يدرم  ناـکم  نیا  رد  .تسا  هدـش  عقاو  هّکم  هب  هفوک  ریـسم  رد  قوقـش  یلزنم  کـی  رد  هّیبـلعث ،  . 1
(. ص 78 ج 2 ، نادلبلا ، مجعم   ) .دش فورعم  يو  مان  هب  ناکم  نآ  تبسانم  نیمه  هب  درک و  جارختسا 

ص 226. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 2

هحفص 362

و دوب ، هدمآ  ًارارک  تداهش  زا  لابقتسا  ترضح ، نآ  نیشیپ  نانخـس  رد  اریز  درک ، یمن  هیرگ  دوخ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نیقی  هب 
مالـسا و لاح  هب  ای  دوب ، باحـصا  نادنزرف و  لاح  هب  ای  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هیرگ  تشادن ، هنیمز  نیا  رد  يدـیدج  بلطم  باوخ  نیا 

.نیملسم

ار زیچ  همه  زین  وا  هناـصلخم  هناعاجـش و  خـساپ  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) ربـکا یلع  شدیـشر  دـنزرف  يارب  یگرزب  نومزآ  لاـح  ره  رد  و 
دنور یمن  ورف  بارطـضا  رد  تداهـش  ربخ  زا  و  دـنرادن ، كاب  زیچ  چـیه  زا  قح ، ریـسم  رد  نادـناخ  نیا  داد  ناشن  و  تخاس ، نشور 

.دننک یم  لابقتسا  نآ  زا  زاب  شوغآ  اب  هکلب 

( مالسلا هیلع   ) ماما بیقعت  رد  هّیما  ینب   45

لوسر دـنزرف  يا  تفگ : درک و  مالـس  هدـش  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رـضحم  هب  يدزَا » هّرهابا   » مان هب  يدرم  هّیبلعث »  » هاگلزنم رد 
دش ببس  يزیچ  هچ  ادخ !
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؟ يدمآ نوریب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم تّدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  هک 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

ُهَئِْفلا ِینَُلتْقََتل  َهَّرِه  ابَأ  ای  ِهّللا  ُْمیَأ  َو  ُْتبَرَهَف ، یِمَد  اُوبَلَط  َو  ُتْرَبَصَف ، یـضْرِع  اوُمَتَـش  َو  ُتْرَبَصَف ، یلام  اوُذَـخَأ  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ  َهَّرِه ! اـبَأ  اـی  »
ٌهَأَْرِما ْمُْهتَِکلَم  ْذِإ  أَبَـس  ِمْوَق  ْنِم  َّلَذَأ  اُونوُکَی  یّتَح  ْمُهَّلِذـُی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َّنَطِّلَُـسَیل  َو  ًاعِطاق ، ًاْفیَـس  الِماش َو  ّالُذ  ُهّللا  ُمُهَّنَِـسْبلََیل  َو  ُهَیِغاـْبلا !

«. ْمِِهئامِد ْمِِهلاْومَأ َو  ِیف  ْتَمَکَحَف  ْمُْهنِم 

منوخ نتخیر  ددص  رد  مدرک ، ربص  دنتـسکش ، ار  متمرح  مدرک ، ییابیکـش  نم  دـندرک و  فّرـصت  ار  ما  ییاراد  هّیما  ینب  هّرهابا ! يا  »
سابل دنوادخ  نیقی ، هب  یلو  تشک ;  دنهاوخ  ارم  رگمتس  یهورگ  هّرهابا ! يا  ادخ ! هب  دنگوس  و  مدش ; رود  نانآ  زا  راچان  هب  دندوب ،

دیشک دهاوخ  نانآ  رب  ار  يا  هدنّرب  ریشمش  دیناشوپ و  دهاوخ  نانآ  رب  ریگارف  ِّتلذ 

هحفص 363

لام و رب  هدوب و  ناشرادمامز  ینز  هک  یموق  نامه  دندرگ  رتراوخ  أبـس  موق  زا  هک  درک  دهاوخ  ّطلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دـنوادخ  و 
(1 «.) دنار یم  مکح  ناشناج 

دراذگ یم  دازآ  تشگزاب  يارب  ار  مدرم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما   46

تداهـش رب  هوالع   ) رطقی نب  هللادبع  شا  یعاضر  ردارب  تداهـش  ربخ  دیـسر ، ( 2 «) هلابز  » هاگلزنم هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماـگنه 
: دناوخ مدرم  يارب  دروآ و  نوریب  ار  ییا  هتشون  دینش ، ار  یناه ) ملسم و 

اْنَتلَذَـخ ْدَـق  َو  َرُطْقَی ، ِْنب  ِهّللاُدـْبَع  َهَوْرُع َو  ِْنب  ِیناه  لیقَع َو  ِْنب  ِِملْـسُم  ُْلتَق  ٌعیـضَف ! ٌرَبَخ  اناتَأ  ْدَـقَف  ُدـَْعب ; اـّمَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »
تداهش راوگان  ربخ  دعب ! اّما  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  ٌمامِذ ; اّنِم  ِْهیَلَع  ِْسَیل  ْفِرَْـصنَْیلَف ، َفارِْـصنِْالا  ُمُْکنِم  َّبَحَأ  ْنَمَف  اُنتَعیش ،

يرای زا  ام  نایعیش  دیسر ، ام  هب  رطقی  نب  هللادبع  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم 
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«. تسین وا  هدهع  رب  ام  زا  یتعیب  چیه  .دناوت  یم  ددرگرب  دهاوخب  امش  زا  سک  ره  سپ  دندیشک ، تسد  نام 

وا اب  هنیدم  زا  هک  ترضح  نآ  نارای  زا  هّدع  نامه  اهنت  دندش ، هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  تسار  پچ و  زا  مدرم  نانخـس ، نیا  لابند  هب 
.دندنام یقاب  دندوب ، هارمه 

همه ناماس  نآ  مدرم  هک  دوش  یم  دراو  يرهـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دندرک  یم  رکف  يا  هّدع  هک  دومرف  تهج  نادـب  ار  نخـس  نیا 
دندـید هک  یماگنه  یلو  درب ! دـنهاوخ  يّدام  هرهب  اهنآ  تفرگ و  دـهاوخ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  ماـما  دنتـسه و  وا  ناـمرف  عیطم 

شنارای ماما و  يارب  تداهش  زج  یهار  ًاتدعاق  دندیشک و  ماما  يرای  زا  تسد  هفوک  يافو  یب  مدرم 

یقرواپ

ص 368-367. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 123-124 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 226 ;  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

.هّیبلعث لزنم  کیدزن  هّکم ، هب  هفوک  ریسم  رد  فورعم ، تسا  یهاگلزنم  هلابز ،  . 2

هحفص 364

(1) .دندش هدنکارپ  ترضح  نآ  درگ  زا  تسین 

یم شیوخ  يارب  كانرطخ  رفـس  نیا  رد  یّـصاخ  ّتیرومأم  تلاسر و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  نانخـس  نیا 
، هّکم هب  تسیاب  یم  رطقی » نب  هللادبع   » و یناه »  » و ملسم »  » تداهش هفوک و  مدرم  ینکـش  نامیپ  زا  عالّطا  ملع و  زا  دعب  هنرگ  و  دید ،
هب دورب ، دوب  هدرک  ادیپ  لماک  ّطلـست  نآ  رب  دایز  نبا  هک  هفوک  يوس  هب  هک  نیا  هن  دهدن ، هار  دوخ  هب  يدیدرت  ددرگ و  زاب  هنیدـم  ای 

ریغ هک  اهنآ  میور  یم  شیپ  رطخ  يوس  هب  ام  دیوگ  یم  تحارص  اب  دراد و  یم  رب  ناهارمه  همه  زا  ار  تعیب  هک  نیا  صوصخ 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندرگزاب دندازآ ، دندرک  یم  نامگ  نیا  زا 

! دنک یم  وگزاب  شنارای  يارب  ار  قیاقح  مالسلا ) هیلع   ) ماما  47

نب ملسم  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  هلابز »  » هاگلزنم رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دنک  یم  لقن  يزودنق »  » ّتنس لها  فورعم  دنمشناد 
: دومرف نینچ  درک و  شناهارمه  هب  ور  نایفوک ، ییافویب  لیقع و 

رد امـش  زا  سک  ره  مدرم ! يا  اّنَع ; ْفِرَْـصنَْیلَف  ّالِإ  انَعَم َو  ْمُقَْیلَف  ِهَّنِـسَْالا  ِنْعَط  ِْفیَّسلا َو  ِّدَـح  یلَع  ُِربْصَی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُساّنلا  اَـهُّیَأ  »
(2 «.) دوش ادج  ام  زا  ّالا  دنامب و  ام  اب  تسا ، رابدرب  اه  هزین  مخز  ریشمش و  يزیت  ربارب 

انعم رپ  يراعشا  بلاق  رد  ماما  فادها   48

، دید ار  فورعم  رعاش  قدزرف ، ات  تفر  یم  شیپ  هفوک  يوس  هب  نانچمه  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 374 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 424 و  دیفم ، خیش  داشرا  ص 301-300 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 406. هّدوملا ، عیبانی   . 2

هحفص 365

نب ملـسم  تیومع  رـسپ  نانآ  هک  نآ  اـب  يدرک  داـمتعا  هفوک  مدرم  هب  هنوگچ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » تفگ درک و  مالـس  قدزرف 
: دومرف دش و  يراج  ماما  ناگدید  زا  کشا  دنتشک »؟ ار  شناوریپ  لیقع و 

ار ملـسم  دـنوادخ  اْنیَلَع ;  ام  َیَِقب  ِْهیَلَع َو  ام  یَـضَق  ْدَـق  ُهَّنِإ  َالَأ  ِِهناوْضِر ، ِِهتَّنَج َو  ِِهناْحیَر َو  ِهللا َو  ِحْوَر  یلِإ  َراص  ْدَـقَلَف  ًاِملْـسُم  ُهللا  َمِحَر  »
ناحیر و حْوَر و  يوس  هب  وا  دنک ، تمحر 

«. تسا هدنام  یقاب  ام  فیلکت  زونه  درک و  لمع  شیوخ  فیلکت  هب  وا  دینادب  دش ، راپسهر  دنوادخ  ناوضر  تشهب و 

: دومرف داریا  ار  راعشا  نیا  سپس 

ًهَسیفَن ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِإَف 

ُلَْبنَأ یلْعَأ َو  ِهّللا  ِباَوث  ُرادَف 

ْتَأِْشنُأ ِتوُْمِلل  ُناْدبَْالا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 

ُلَْضفَأ ِهّللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ءيِْرما  ُْلتَقَف 
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ًارَّدَقُم ًامِْسق  ُقازْرَْالا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 

ُلَمْجَأ ِقْزِّرلا  ِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُهَّلِقَف 

اهُعْمَج ِكْرَّتِلل  ُلاْومَْالا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 

ُلَْخبَی ُّرُْحلا  ِِهب  كوُْرتَم  ُلاب  امَف 

يویند تاّذل )  ) رگا
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، هدـش هدـیرفآ  گرم  يارب  اـه  ندـب  رگا  تسا و  رتدنمـشزرا  رترب و  نآ  زا  تشهب )  ) یهلا ِشاداـپ  يارـس  دـیآ ، رامـش  هب  شزرا  اـب 
يزور بلط  رد  ندوبن  صیرح  هدش ، میسقت  یهلا  ریدقت  هب  اه  يزور  رگا  تسا و  رتهب  ادخ  هار  رد  ریشمش  تابرـض  ریز  رد  تداهش 

؟ دنزروب لخب  نآ ) شـشخب  لذب و  رد   ) نادرمدازآ ارچ  دوش ، یم  يروآ  عمج  نتـشاذگاو  يارب  ییاراد  لاوما و  رگا  تسا و  رتابیز 
(1)

: تسا هدرک  لقن  نخس  نیا  لیذ  رد  زین  ار  هلمج  نیا  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 

َدَمْحَا َلآ  ای  ِهّللا  ُمالَس  ْمُْکیَلَع 

ُلَحْرَأ َفْوَس  ْمُْکنَع  ِینارَا  یِّنِاَف 

یقرواپ

ص 374. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 163 و  مالسلا ،)) هیلع  ) نیسح ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات   . 1

هحفص 366

(1) .درک مهاوخ  چوک  امش  نایم  زا  يدوز  هب  منیب  یم  نم  دمحا ! لآ  يا  امش  رب  دنوادخ  مالس 

: تسا هدوزفا  راعشا  نآ  رب  هّمغلا » فشک   » ّفلؤم یلبرا »  » و

اِهلْهَِال ًامْوَی  ُلاْعفَْالا  َِتناک  ْنِا  َو 

ُلَمْکَا یْهبَا َو  ِْقلُْخلا  ُنْسُحَف  الامَک 

(2) .تسا رتلماک  رتابیز و  وکین ، قالخا  سپ  تسوا  لامک  هیام  يزور  یمدآ  رادرک  رگا 

: دومرف درک و  ور  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هب  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

(3 !«.) دنتسه وت  نارهاوخ  ياج  هب  منارتخد  تردپ و  ياج  هب  نم  مرتخد ! ُِکتاوَخَأ ;  ِیتاَنب  ِكُوبَأ َو  اَنَأ  ِیتَْنبِإ ، ای  »

رد میلـست  گنن  زا  دوخ  ییاهر  يارب  دناد  یم  وا  تسا  رگ  هولج  الماک  راعـشا  نیا  رد  وا  فادـها  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تمظع  جوا 
تداهش و شریذپ  زج  یهار  هّیما  ینب  نامدود  زا  امن  ناملـسم  ناکرـشم  لاگنچ  زا  مالـسا  تاجن  يارب  هیامورف و  ناگماکدوخ  ربارب 

يارب زین  ار  دوخ  نارای  قیرط  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما .درادن  دوجو  اهریشمش  زا  لابقتسا  يارب  یگدامآ 
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.دنک یم  هدامآ  دزاس و  یم  گرزب  فده  نیا 

نمشد اب  دروخرب  نیتسخن  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هبطخ   49

هب مالسلا ) هیلع  ) ماما دورو  زا  يریگولج  يارب  دایز  نبا  يوس  زا  هک  یهاپـس   ) ّرح هاپـس  اب  ( 4 «) مسح وذ   » هقطنمرد مالسلا ) هیلع  ) ماما
« قورسم نب  جاّجح   » هب ماما  دیسر  رهظ  زامن  تقو  نوچ  دندمآ ، دورف  اجنآ  رد  هاپس  ود  ره  درک و  دروخرب  دوب ) هدش  هداتسرف  هفوک 

: دومرف

یقرواپ

ص 104-103. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 1

ص 28. ج 2 ، هّمغلا ، فشک   . 2

ص 45. نازحالاریثم ،  . 3

.تخادرپ یم  راکش  هب  اجنآ  رد  رذنم  نب  نامعن  هک  تسا  یهوک  مان  مُسُحوذ ) ای   ) مسُح وذ   . 4

هحفص 367

هاگنآ تفگ ، ناذا  تساخرب و  جاّجح  میرازگب .» زامن  ات  دنک ...، تمحر  ارت  دنوادخ  وگب : ناذا  یِّلَُـصن ;  یّتَح  ُهللا ...! َکَمِحَر  ْنِّذَأ  »
: درک باطخ  دیزی  نب  ّرح  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

نارای اب  زین  نم  يرازگب و  زامن  شیوخ  نارای  اب  يراد  دصق  وت  ایآ  ِیباحْصَِأب ; ؟ یِّلَـصُأ  َِکباحْـصَِأب َو  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ُدیُرتَأ  َدیزَی ! َْنباَی  »
.»؟ مرازگب زامن  دوخ 

! مینک یم  ادتقا  وت  هب  زین  ام  رازگب ، زامن  تنارای  اب  امش  داد : خساپ  رح 

ادتقا وا  هب  هاپس  ود  ره  داتسیا و  ولج  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تفگ و  هماقا  وگب » هماقا  : » دومرف قورـسم » نب  جاّجح   » هب مالـسلا ) هیلع  ) ماما
: دومرف نینچ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  و  دناوخ ) هبطخ   ) داد و هیکت  شریشمش  هب  تساخرب و  شیوخ  ياج  زا  زامن  زا  سپ  .دندرک 

َّیَلَع ْتَمِدَـق  ْمُُکُبتُک َو  ِیْنتَتَأ  یّتَح  ِدَـلَْبلا  اَذـه  یلَع  ْمِدـْقَأ  َْمل  یِّنِإ  َنیِملْـسُْملا ، َنِم  َرَـضَح  ْنَم  یلِإ  ِهّللا َو  َیلِإ  ٌهَرِذـْعَم  اهَّنإ  ُساّنلا ! اَهُّیَأ  »
ِینوُطُْعت ْنِإَف  ْمُُکْتئِج ، ْدَقَف  َِکلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإَف  يدُْهلا ، یَلَع  َِکب  انَعَمْجَی  ْنَأ  ُهّللا  َّلَعَلَف  ٌمامِإ ، اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  اْنَیلِإ  َمِْدقَا  ْنَأ  ْمُُکلُسُر 
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ُْتفَرَْـصنِا ْمُْکیَلَع  یمُودُِقل  َنیهِراک  ُْمْتنُک  اُولَعْفَت َو  َْمل  ْنِإ  َو  ْمُکِرْـصِم ، یلِإ  ْمُکَعَم  ُْتلَخَد  ْمُکِقیثاوَم  ْنِم  ْمُکِدوُهُع َو  ْنِم  ِیْبلَق  ِِهب  ُِقثَی  ام 
«. ْمُْکَیلِإ ُْهنِم  ُْتلَْبقَأ  يِذَّلا  ِناکَْملا  َیلِإ 

ياه همان  هک  نآ  رگم  مدماین  امش  راید  يوس  هب  دوخ  نم  رضاح ، ناناملسم  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  تسا  یتجح  مامتا  نیا  مدرم ! يا  »
هب دنوادخ  هک  دیما  نادب  میرادن  ییاوشیپ  ام  هک  ارچ  ایب  ام  يوس  هب  دنتفگ : دندمآ و  میوس  هب  ناتناگداتسرف  دیـسر و  متـسد  هب  امش 

نامیپ و نم  اب  رگا  نیاربانب ، .مدمآ  نونکا  هک  دیتسه  یقاب  دوخ  توعد  رب  نانچمه  رگا  .دروآ  درگ  تیاده  ریسم  رد  ار  ام  وت  هلیسو 
زا دـینکن و  نینچ  رگا  موش و  یم  ناترهـش  دراو  امـش  اب  ددرگ ، مرطاخ  نانیمطا  هیام  هک  يا  هنوگ  هب  دـیدنب  یم  مکحم  ياه  قاـثیم 

«. مدرگ یم  زاب  ما  هدمآ  اجنآ  زا  هک  یناکم  هب  دیدونشخان  راید  نیا  هب  مندمآ 

(1) .دندادن یباوج  هدنام و  تکاس  مالسلا ) هیلع  ) ماما نانخس  ربارب  رد  شنایهاپس  رح و 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 427 دیفم ، داشرا  ص 134-135 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 368

: دومرف يرگید  تیاور  قبط  و 

َِهبابُصَک ًَهبابُص  ّالِإ  اْهنِم  َْقبَی  َْمل  ًاّدِج َو  ْتَّرَمَتْسا  َو  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَأ  ْتَرَّکَنَت َو  ْتَرَّیَغَت َو  ْدَق  اْینُّدلا  َّنِإ  َو  َنْوَرَت ، ْدَق  ام  ِْرمَْالا  َنِم  َلََزن  ْدَق  ُهَّنِا  »
ِهِّبَر ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهانَُتی  ِلِطاْبلا ال  َیلِإ  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیلِإ  َنْوَرَت  الَا  ِلیبَْولا ، یَعْرَْملاَک  ْشیَع  ِسیـسَخ  َو  ِءاـنِْالا ،

«. ًامََرب ّالِإ  َنیِملاّظلا  َعَم  َهایَْحلا  َو  ًهَداعَس ، ّالِإ  َتْوَْملا  َيرَأ  ّینِإَف ال  ًاّقَح ، ًاّقَح 

صّخشمان نوگرگد و  هنامز  عاضوا  دینیب  یم  تسا ، هدمآ  شیپ  هچ  هک  دینیب  یم  امش  همه  »
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نوچمه یتسپ  یگدنز  اه و  فرظ  هدنام  هت  دننامه  یکدنا  زج  نآ  زا  و  تسا ، رذگرد  باتـش  اب  هدینادرگ و  يور  نآ  یبوخ  هدـش ،
نینچ رد  ددرگ ، یمن  يریگولج  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  دـینیب  یمن  ایآ  .تسا  هدـنامن  یقاب  كاـنرطخ ، راوشد و  هاـگارچ 

و تداعـس ، زج  ار  قـح ) هار  رد   ) ِگرم نم  نیقی  هـب  .دـشاب  تداهـش )  ) شراـگدرورپ رادـید  هتفیـش  تـسا  مزـال  نمؤـم  رب  یطیارش 
(1 «.) منیب یمن  يراوخ  گنن و  زج  ار  نارگمتس  رانک  رد  یگدنز 

: دومرف نینچ  همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  هدوزفا  یسلجم  همّالع 

ناگدـنب مدرم  َنُوناّیَّدـلا ;  َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِاَف  ْمُهُِـشئاعَم  ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْـسلَأ  یلَع  ٌقَِعل  ُنیّدـلا  اْینُّدـلا َو  ُدـیبَع  َساـّنلا  َّنِإ  »
عمط و شوخ  زیچ  دننامه  نید  و  دنیایند ،

هب هک  یماگنه  یلو  دـنراد ، یم  هگن  ار  نآ  تسا ، قنور  رپ  نآ ) هلیـسو  هب   ) ناش یگدـنز  هک  هاگنآ  ات  هک  تسا  ناشنابز  رب  يذـیذل 
(2 «.) دندرگ كدنا  ناراد  نید  دادعت  دنوش ، هدومزآ  نید ) رما  رد   ) الب

دوخ دراذگ و  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  رهاظ  رد  ار  مارتحا  نیرتشیب  یحایر » دیزی  نب  ّرح   » هک نیا  اب 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 305 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 381 و  ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

هک تسا  دـقتعم  یمزراوخ  هک :  نآ  هّجوـت  لـباق  . ) ص 116 ج 75 ، راونـالاراحب ، ص 237 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیـسحلا  لـتقم   . 2
(. تسا هدومرف  داریا  البرک  رد  مّرحم ، مّود  زور  رد  ار  نخس  نیا  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هحفص 369

و دوش ، کیدزن  هفوک  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دهدن  هزاجا  هدش  یتمیق  ره  هب  دوب  رومأم  یلو  دندناوخ ، زامن  ماما  رـس  تشپ  شنارای  و 
( مالسلا هیلع  ) ماما هکلب  دهدن ، مه  ار  هنیدم  هب  تشگزاب  هزاجا 
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.دنهد رارق  لماک  هرصاحم  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما دنسر و  ارف  اهرکشل  ات  دروآ  دورف  اه  يدابآ  زا  رود  هقطنم  کی  رد  ار 

یم زاب  ما  یلـصا  هاگیاج  هب  دیتسین  يراکمه  هب  رـضاح  رگا  دیدرک ، توعد  ارم  امـش  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مینیب  یم  رگا 
زا دـعب  ددرگزاـب ، تساوـخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما رگا  اریز  تسا ، نکـش  ناـمیپ  هورگ  نآ  رب  تّجح  ماـمتا  يارب  عـقاو  رد  مدرگ ،
زاب تشادن ، دوجو  رهاظ  رد  یعنام  چیه  دوب و  هدیسر  وا  هب  هفوک  لها  ینکش  نامیپ  یناه و  ملسم و  تداهـش  زا  هک  یعطق  ياهربخ 

.تشگ یم 

هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  شّدج  زا  ربخ  نیا  و  تسا ، وا  تداهـش  يزابناج و  نادیم  البرک ، يوس  هب  وا  ریـسم  دناد  یم  یبوخ  هب  وا 
.دوب هدیسر  وا  هب  هلآو )

ّرح رکشل  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما رگید  هبطخ   50

ولج ( مالـسلا هیلع  ) ماما سپـس  دـیوگب ، هماقا  ناذا و  داد  نامرف  دوخ  نّذؤم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رـصع  زاـمن  ماـگنه  یتیاور : قباـطم 
: دومرف دروآ و  ياجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و  ماما  زامن  زا  سپ  دندرک ، ادتقا  ترضح  نآ  هب  هاپس  ود  ره  داتسیا و 

ْمَُهل َو َْسَیل  ام  َنیعَّدُْملا  ِءالُؤه  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِرُومُْالا  ِهِذه  ِهَیالِِوب  یلْوَأ  ُنَْحن  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  ُساّنلا ! اَُهیَأ  »
َناک انَّقَح َو  ُْمْتلِهَج  انوُُمتْهِرَک َو  ْنِإ  َو  ًیضِر ، ِهِّلل  َِکلذ  ُنوُکَیَف  ِِهلْهَِال  َّقَْحلا  اُوفِْرعَت  ِهّللِاب َو  اوُِقثَت  ْنِإَف  ِناوْدُْعلا ، ِْملُّظلِاب َو  ْمُکیف  َنیِرئاّسلا 

«. ْمُْکنَع ُْتفَرَْصنِا  ْمُُکلُسُر  ِِهب  ْتَمِدَق  ْمُُکُبتُک َو  ِِهب  ْتَءاج  ام  ِفالِخ  یلَع  ْمُُکیْأَر 

ناتنایم رد  هک  نیغورد  نایعّدم  نیا  زا  نیملسم ) رب  تماما   ) امش رب  روما  نیا  تیالو  هب  ام  میادخ ، لوسر  رتخد  دنزرف  نم  مدرم ! يا  »
راتفر زواجت  متس و  ملظ و  هب 
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دننک یم 

هحفص 370

ام ّقح  هتشاد و  شوخان  ار  ام  رگا  تسا و  دنوادخ  يدونشخ  هیام  دیسانشب ، ار  قح  نابحاص  دینک و  دامتعا  ادخ  هب  رگا  .میرتراوازس 
«. مدرگ یم  زاب  امش  دزن  زا  دنتفگ ، ناتناگداتسرف  دیا و  هتشون  ناتیاه  همان  رد  هک  دشاب  نآ  فالخرب  امش  هدیقع  دیسانشن و  ار 

«. میربخ یب  ناگداتسرف  اه و  همان  نیا  زا  ام  مالسلا !) هیلع  ) هللادبعابا يا  : » درک ضرع  خساپ  رد  دیزی  نب  ّرح 

اَمِهِیف ِْنیَذَّللا  َْنیَجْرُْخلا  ِتاـه  ُهَبْقُع ! اـی  : » دومرف درک و  ور  ناعمـس ، نبا  هبقع  ماـن  هب  نارازگ  تمدـخ  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
«. روایب ار  اه  همان  نیجروخ  ود  نآ  هبقع ! يا  ُُبتُْکلا ; 

یم هدرک و  هاگن  اـه  هماـن  هب  هدـمآ ، شیپ  ناـنآ  تخیر ، ناـنآ  يور  شیپ  درک و  رـضاح  ار  ناـیفوک  ناـیماش و  ياـه  هماـن  زین  هبقع 
! دنتشذگ

ریما دزن  ار  وت  ات  هدشن  ادج  وت  زا  هک  تسا  نآ  ام  تیرومأم  میتسین ، دنتـشون  ار  اه  همان  نیا  هک  نانآ  زا  ام  هللادـبعابا ! يا  : » تفگ رح 
«. میربب دایز ) نب  هللادیبع  )

: دومرف درک و  یمّسبت  مالسلا ) هیلع  ) ماما

(1 !«.) تسا رت  کیدزن  وت  هب  راک  نیا  ماجنا  زا  گرم  َِکلذ ;  ْنِم  َْکَیلِإ  ینْدَأ  ُتْوُْملَا  »

توـعد ناراـگن و  هماـن  زا  نیقی  هب  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  تسا  ّرح »  » هاپـس ناـیفوک و  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما تّجح  ماـمتا  نـیمّود  نـیا 
.درکن راکنا  ار  همان  نتشون  ّرح »  » زج یسک  اریز  دندوب ، ناوارف  مالسلا ) هیلع  ) ماما ناگدننک 

.دندرگزاب اطخ  هار  زا  دنشیدنیب و  تسرد  هک  دوب  رت  فیعض  نآ  زا  اهنآ  هدارا  یلو  دندش  هدنمرش  دندوب و  رایسب  اهنآ  زا  نیقی  هب 

.تفگن يزیچ  دش و  دراو  رح »  » رس رب  یکتپ  دننام  مالسلا ) هیلع  ) ماما رخآ  هلمج 

یقرواپ

ص ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1
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(. توافت رصتخم  اب   ) ص 232 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  و  توافت ) رصتخم  اب   ) ص 303 ج 4 ، يربط ، خیرات   ; 137-138

هحفص 371

ّرح اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما يانعمرپ  يوگتفگ   51

شنارای ّرح و  مینیبب  ات  دـینک  راوس  اه  بکرم  رب  ار  نانز  : » دومرف درک و  ور  دوخ  نارای  هب  ّرُح ، اب  وگتفگ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
.»؟ درک دنهاوخ  هچ 

ماما .دنتـسب  نانآ  رب  ار  هار  هدـمآ و  شیپ  هفوک  ناراوس  یلو  .دـنداد  تکرح  ناوراک  يولج  ار  ناـنز  دـندش و  راوس  ماـما  باحـصا 
! دنیشنب تیازع  هب  تردام  َعَنْصَت ;؟ ْنَأ  ُدیُِرت  يذَّلا  اَم  َکُُّما ! َْکتَلَکَث  : » دومرف دیشک و  دایرف  ّرُح  رـس  رب  درب و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد 

.»!؟ ینک راک  هچ  یهاوخ  یم 

هک ره  مداد ، یم  ار  شخـساپ  تخاس ، یم  يراج  نابز  رب  ینخـس  نینچ  وت  زج  برع  زا  یـسک  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  داد : خـساپ  ّرح 
يراج منابز  رب  ترـضح ) نآ  هداعلا  قوف  تمظع  ّتلع  هب   ) ار تردام  مان  مناوت  یمن  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  اّما  دـشاب ! تساوخ  یم 

.مربب دایز  نب  هللادیبع  دزن  هب  ار  امش  مراچان  یلو  مزاس ،

: دومرف خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

!«. موش هتشک  هک  نآ  رگم  میآ  یمن  نم  دنگوس  ادخ  هب  یسْفَن ;  َبَهْذَت  ْوَأ  َکُعَْبتَأ  ِهّللاَو ال  ًاِذا  »

!«. میوش هتشک  منارای  دوخ و  هک  نآ  رگم  مشک  یمن  تسد  وت  زا  زین  نم  دنگوس ! ادخ  هب  : » داد خساپ  ّرح 

: دومرف ترضح 

وت نارای  اب  منارای  َْکنِم ; َْقلَْخلا  ُتْحَرَأ  َُکْتلَتَق  ْنِإ  دایِز َو  ِْنبا  َیلِإ  یِـسْأَِرب  ْذُـخ  ِینَْتلَتَق  ْنِإَف  ََّیلِإ ، ْزِْربَا  َُکباحْـصَأ َو  یباحْـصَأ َو  َزََرب  »
رگا .درک  میهاوخ  دربن  وت  اب  نم  دنگنج و  یم 

، مدناسر لتق  هب  ار  وت  نم  رگا  ربب و  دایز  نبا  دزن  ار  مرس  يدرک  هبلغ 
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!«. مدرک هدوسآ  وت  زا  ار  مدرم 

نآ نم  ّتیرومأم  هکلب  منک ، دربن  وت  اب  متسین  رومأم  نم  هللادبعابا ! يا  : » تفگ ّرح 

هحفص 372

ّدج تعافـش  هب  تمایق  يادرف  رد  شیوخ  تاجن  يارب  ناگمه  هک  مناد  یم  نم  ....مربب  دایز  نبا  دزن  ار  وت  ات  موشن  ادـج  وت  زا  تسا 
تـسد وت  زا  مناوت  یمن  طیارـش  نیا  رد  نم  یلو  مشاب ;  راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  مسرت  یم  مزیتسب  وت  اب  رگا  و  دـنا ، هتـسب  دـیما  وت 

نم اب  وا  هک  مسیونب  يا  هماندایز  نب  هللادـیبع  هب  اـت  ورب ، یتساوخ  هک  اـج  ره  ریگ و  شیپ  رد  ار  هار  نیا  مدرگرب ، هفوک  هب  هدیـشک و 
!«. نک ظفح  ار  شیوخ  ناج  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  منکب ، يراک  متسناوتن  نم  درک و  تفلاخم 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

.»؟ یناسرت یم  ارم  ندش  هتشک  زا  ایوگ  ّرح ; يا  ٌلُوتْقَم ;  یِّنَأ  ِینُِربُْخت  َکَّنَأَک  ُّرُح ! ای  »

هک یهار  نامه  زا  هک  نآ  رگم  دنراد ) یمیمـصت  نینچ  اهنیا  هک   ) مرادـن یّکـش  دروم  نیا  رد  نم  هللادـبعابا ! يرآ  : » درک ضرع  ّرح 
«. يدرگرب يا  هدمآ 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

: ُلوُقَی ُْثیَح  ِسْوَْالا  وُخَأ  َلاق  امَک  ُلُوقَأ  یِّنِکل  ََکل َو  ُلُوقَأ  ام  يرْدَأ  ام 

یتَْفلا یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب  ام  یْضمَأَس َو 

ًاِملْسُم َدَهاج  َو  ًاْریَخ ، يَون  ام  اذِإ 

ِهِسْفَِنب َنیِحلاّصلا  َلاجِّرلا  یَساَو  َو 

ًامِرُْجم ََفلاخ  ًامُومْذَم َو  َقَراف  َو 

اهَءاَقب ُدیرُأ  یسْفَن ال  ُمِْدقَأ 

ًامْرَمْرَع ِءاغِْولا  ِیف  ًاسیمَخ  یْقلَِتل 

ْمَذُأ َْمل  ُُّتم  ْنِإ  َْملُأ َو  َْمل  ُتْشِع  ْنِإَف 

ًامَّغَُرم َشیعَت  ْنَأ  ّالُذ  َِکب  یفَک 
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یم هک  یماـگنه  شیوخ  يومع  رـسپ  هب   ) سوا هلیبـق  زا  درم  نآ  هک  تسا  یخـساپ  ناـمه  مهدـب  وت  هب  مناوـت  یم  هک  یخـساپ  اـهنت 
: داد دورب ،) ربمایپ  يرای  هب  تساوخ 

:( دومرف نایب  نومضم  نیا  هب  يراعشا  سپس  )

نم »
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.تسین گنن  درمناوج  يارب  گرم  مور و  یم  ار  هار  نیا 

.دیامن تدهاجم  مالسا  هار  رد  دنک و  ریخ  گنهآ  هک  هاگنآ 

.دراذگب هیام  دوخ  ناج  زا  حلاص  نادرم  يارب  و 

هحفص 373

.دزرو تفلاخم  ناراکهبت  اب  هدیزگ و  يرود  اه  يدب  زا  و 

.مزیتسب نمشد  هاپس  مامت  اب  دربن  شکاشک  رد  ات  مرادن  ندنام  دصق  رگید  هتفرگ و  فک  رب  ار  مناج  نم 

.موش یمن  شهوکن  موش  هتشک  رگا  و  دوب ، مهاوخن  نامشیپ  مدنام  هدنز  رگا  سپ 

(1 !!«.) یهد همادا  دوخ ) نیگنن   ) یگدنز نیا  هب  يراوخ  اب  هک  سب  نیمه  ّتلذ  ار  وت 

( مالسلا هیلع  ) یلع شردپ  تعاجش  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  هدافتسا  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما راتفگ  نیا  رد  هک  يراعـشا  تاریبعت و 
ِلْفِّطلا َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ِبلاطیبَا  ُْنبَال  ِهللاَو  : » دومرف شردـپ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتـشاد  دوجو  لماک  روط  هب  شکرابم  دوجو  رد 

مه وا  ( 2 «.) تسا رتشیب  شردام  ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  هقالع  زا  گرم  هب  بلاطوبا  دنزرف  هقالع  قشع و  دنگوس  ادخ  هب  ِهُِّما ; ِيْدَِثب 
ّقـح و رـشن  ادـخ و  هار  رد   ) تداهـش گرم و  مور و  یم  قـیرط  نیا  زا  نم  یتَْـفلا ; یَلَع  ٌراـع  ِتْوَْملاـِب  اـم  یـْضمَأَس َو  : » دـیامرف یم 

!« تسین راع  بیع و  نادرمناوج  يارب  تلادع )

هدش تمیق  ره  هب  ار  شیوخ  سّدقم  دوصقم  دهاش  دسارهن و  يدیدهت  چیه  زا  دـنز و  دـنخبل  گرم  رب  دوش  یم  ببـس  هک  یتعاجش 
.دریگ شوغآ  رد 

هک یگرم  زا  هنوگچ  دیـشیدنیب ، نآ  ياوتحم  هب  دینک و  همزمز  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما لاح  نابز  هک  ار  قوف  راعـشا  رگید  راب  کی 
.دیوگ یم  نخس  تسا ، یتخبدب  يراوخ و  گنن و  هیام  هک  یتایح  تسا و  راختفا  تّزع و  تایح و  هیام 

يریذپان تّلذ  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  يرگید  ریبعت   52

یقرواپ

نبا حوتف   . 1
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ص 377- ج 44 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) ص 233-232 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 140-138 ;  ج 5 ، مثعا ،
(. توافت يرادقم  اب   ) 378

هبطخ 5. هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 374

: دومرف راعشا  نآ  ندناوخ  زا  دعب  ترضح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

ًهَدـِلاخ ًهایَح  ّالِإ  ِّزِْعلا  ِلیبَس  ِیف  ُتوُْملا  َْسَیل  ِّقَْحلا ، ِءایْحِإ  ِّزِْعلا َو  ِْلیَن  ِلیبَس  یلَع  ِتْوَْملا  َنَوْهَا  ام  َتْوَْملا ، ُفاخَی  ْنَم  ُنْأَش  ِینْأَش  َْسَیل  »
ُفاخَا ُتَْسل  َکُّنَظ  َباـخ  َکُمْهَـس َو  َشاـط  َتاـْهیَه  ِیُنفِّوَُخت ، ِتْوَْملاـِبَفَا  ُهَعَم ، َهاـیَح  ـال  يِذَّلا  َتْوَْملا  ـَّالِإ  ِّلُّذـلا  َعَم  ُهاـیَْحلا  ِتَْسَیل  َو 

ًابَحْرَم یْلتَق !؟ ْنِم  َرَثْکَا  یلَع  َنوُرِدْقَت  ْلَه  ِتْوَْملا َو  َنِم  ًافْوَخ  َْمیَّضلا  َلِمْحَأ  ْنَأ  ْنِم  یلْعََال  ِیتَّمِه  َِکلذ َو  ْنِم  ُرَبْکََال  یِسْفَن  َّنِا  َتْوَْملا ،
«. ِْلتَْقلِاب ِیلابُأ  اذِإَف ال  ِیفَرَش  يِّزِع َو  ِوْحَم  يدْجَم َو  ِمْدَه  یلَع  َنوُرِدْقَت  ْمُکَّنِکل ال  َو  ِهّللا ، ِلیبَس  ِیف  ِْلتَْقلِاب 

رد گرم  يرآ  تسا !؟ ناسآ  ردقچ  قح ، يایحا  تّزع و  هب  ندیـسر  هار  رد  گرم  دسارهب ! گرم  زا  هک  تسین  ینم  نوچ  نأش  رد  »
.دشاب یمن  یگدنز  زا  یهت  گرم  زج  راب  ّتلذ  یگدنز  و  تسین ! دیواج  یناگدنز  زج  يدنلبرس  تّزع و  هار 

! تسا هدوهیب  ترادنپ  تفر و  اطخ  هب  تریت  تاهیه ! یناسرت ؟ یم  گرم  زا  ارم  ایآ 

! مورب متس  راب  ریز  گرم  سرت  زا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  متّمه  رت و  گرزب  محور  مسرتب ، گرم  زا  هک  متسین  نآ  نم 

! ادخ هار  رد  ندش  هتشک  هب  اشوخ  دیرداق !؟ نم  نتشک  زا  شیب  هب  ایآ 

(1 !«.) مرادن یکاب  ندش  هتشک  زا  نم  تسا  نینچ  هک  لاح  دیناوتان ، نم  فرش  تّزع و  تمظع و  يدوبان  رب  امش  یلو 

حور و تمظع  نیا  رب  ادخ  دورد  و  تّمه ، نیا  رب  نیرفآ  یتسار 
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; تماهش جوا 

؟ هدش هدینش  یسک  زا  نونکات  نانخس  هنوگ  نیا  ایآ 

؟ دراد ار  تاملک  نیا  نتفگ  ناوت  سک  ره  ایآ 

یقرواپ

ص 581. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 601 و  ج 1 ، قحلا ، قاقحا   . 1

هحفص 375

دـص دورد و  یتخومآ ، ام  هب  ترابع  نیرتهاتوک  رد  ار  سرد  نیرتیلاع  هک  نادیهـش ! رـالاس  يا  ناـگدازآ و  ياوشیپ  يا  وت  رب  دورد 
! دورد رازه 

ّرح نارای  عمج  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  يرگید  هبطخ   53

هیلع ) ماما .دندیسر  ( 1 «) هضیب  » هاگلزنم هب  ات  دنداد  همادا  شیوخ  هار  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  مادک  ره  ّرُح  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ماجنارس 
: دندومرف نینچ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ّرح ، هاپس  دوخ و  نارای  يارب  اجنآ  رد  مالسلا )

ِلوُسَر ِهَّنُِسل  ًاِفلاُخم  ِهللا ، ِدْهَِعل  ًاثِکان  ِهللا ، ِمُرُِحل  الِحَتْسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُس  يأَر  ْنَم  : » َلاق هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َّنِإ  ُساّنلا ; اَهُّیَأ  »
ْدَق ِءالُؤه  َّنِإ  الأ َو  ُهَلَخْدَـم .» ُهَلِخْدـُی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  لْوَق ، َو َال  لـْعِِفب ، ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدـُْعلا  ِْمثِْـالِاب َو  ِهللاِداـبِع  ِیف  ُلَـمْعَی  ِهللا ،

اُومَّرَح َو  ِهّللا ، َمارَح  اوُّلَحَأ  َو  ِءیَْفلاـِب ، اوَُرثْأَتْـساَو  َدوُدُْـحلا  اُولَّطَع  َو  َداـسَْفلا ، اوُرَهْظَا  َو  ِنمْحَّرلا ، َهَعاـط  اوُکَرَت  َو  ِناـْطیَّشلا ، َهَعاـط  اُومَِزل 
.َرَّیَغ ْنَم  ُّقَحَأ  اَنَأ  َو  ِهّللا ، َلالَح 

اَنَأَف مکَدْشُر ، اُوبیـُصت  ْمُِکتَْعَیب  یلَع  ُْمتْمَمَت  ْنِاَف  ینُولُذْخَت ، ینوُمِّلَُـست َو ال  ْمُکَّنَأ ال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُُکلُـسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَـق  َو  ْمُُکُبتُک ، یْنتَتَأ  ْدَـق 
ْنِإ َو  ٌهَوْسُأ ، َِّیف  ْمُکَلَف  ْمُکیلْهَأ ، َعَم  یلْهَأ  َو  ْمُکِسُْفنَأ ، َعَم  یسْفَن  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاف  ُْنباَو  ٍِّیلَع ، ُْنب  ُْنیَـسُْحلا 

! ِملْـسُم یِّمَع  ِْنباَو  یخَأ  یبَِأب َو  اهوُُمْتلَعَف  ْدََـقل  رُْکِنب ، ْمَُکل  َیِه  ام  يرْمَعَلَف  ْمُِکقانْعَأ  ْنِم  یتَْعَیب  ُْمتْعَّلَخ  َو  ْمُکَدـْهَع ، ُْمتْـضَقَن  اُولَعْفَت َو  َْمل 
، ْمُْکنَع ُهّللا  ِینُْغیَس  َو  ِهِسْفَن ) یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف   ) ُْمتْعَّیَض ْمُُکبیصَن  َو  ُْمتْأَطْخَأ ، ْمُکُّظَحَف  ْمُِکب ، َّرَتْغا  ِنَم  ُروُْرغَْملاَو 
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«. ُُهتاکََرب ِهّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلا  َو 

ار یهلا  نامیپ  هدرمـش ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع  ) ادـخ ربمایپ  مدرم ! يا  »
رد هدیزرو ، تفلاخم  ادخ  لوسر  ّتنس  اب  هتسکش و 

یقرواپ

.بیذع هصقاو و  نایم  تسا  یهاگبآ  ءاب ) رسک  هب   ) هضیب  . 1

هحفص 376

رد ار  وا  دـنوادخ  تسا  راوازـس  دزیخن ، رب  تفلاخم  هب  يو  اب  شرادرک  نابز و  اب  وا  و  دـنک ; یم  راتفر  متـس  هب  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم 
«. دزادنایب خزود )  ) رگمتس ناطلس  نآ  هاگیاج 

هتخاس و راکشآ  ار  داسف  دنا ، هدرک  یچیپرس  دنوادخ  يوریپ  زا  هدش و  دنبیاپ  ناطیش  تعاط  هب  هّیما ) ینب   ) هورگ نیا  مدرم ! يا  ناه 
هدرمش مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  هدروآرد ، شیوخ  راصحنا  هب  ار  لاملا  تیب  نانآ  .دنا  هدرک  لیطعت  ار  یهلا  دودح 

.مرتراوازس سک  همه  زا  عاضوا ، نیا  رییغت  يارب  مایق  هب  میادخ ) لوسر  دنزرف  هک   ) نم دنا و 

ربارب رد  ارم  هک  هتسب  نامیپ  نم  اب  امش  دنتفگ ): و   ) دندمآ مدزن  هب  امش  تعیب  ربخ  اب  ناتناگداتسرف  دیـسر و  متـسد  هب  امـش  ياه  همان 
.تشاذگ دیهاوخن  اهنت  نمشد 

رتخد همطاف  دنزرف  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  نم  دیتفای ، تسد  دوخ  لامک  دشر و  هب  دیدنام ، رادافو  دوخ  تعیب  هب  رگا  نونکا 
.متسه نم  امش  يوگلا  هوسا و  .تسا  امش  نادناخ  رانک  رد  منادناخ  و  امش ، رانک  رد  نم  .میادخ  لوسر 

امـش زا  راتفر  نیا  دـنگوس ! مناج  هب  دـیا ، هدیـشک  تسد  نم  اـب  شیوخ  تعیب  زا  دـیا و  هتـسکش  ار  ناـتنامیپ  دـیدوبن و  نینچ  رگا  و 
نیمه ملسم ، میومعرسپ  ردارب و  ردپ و  اب  امش  هک  ارچ  تسین ! بیجع ) و   ) هتخانشان
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هداد تسد  زا  ار  تداعس  يامه  هک ) دییامش  نیا  عقاو  رد   ) .دروخب ار  امش  بیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  دیدرک ! راتفر  هنوگ 
هب اهنت  دـنک ، ینکـش  نامیپ  سک  ره  ِهِسْفَن ;) یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف  (: ») دـیامرف یم  نآرق   ) .دـیا هتخاس  هابت  ار  شیوخ  هرهب  و 

(1 «.) تسا هتسکش  نامیپ  دوخ  نایز 

«. هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و  درک ، دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  ارم  دنوادخ  يدوز  هب  و 

يارب یگمه  هدمآ و  شدزن  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما نارای  دیسر ، نایاپ  هب  هبطخ  نیا  هک  یماگنه 

یقرواپ

 . هیآ 10 حتف ،  . 1

هحفص 377

(1) .دومن بلط  تداعس  ریخ و  اهنآ  يارب  دنوادخ  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما دندرک و  يرای  مالعا  ترضح  يرای 

ره نامز و  ره  يارب  هک  ینایب  دهد ، یم  حرش  ار  اروشاع  نینوخ  مایق  فده  مامت  تحارـص  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما یخیرات  راتفگ  نیا 
ملاظ رئاج و  ماّکح  ربارب  رد  هک  دناد  یم  نیملسم  همه  یمومع  هفیظو  زا  يرولبت  ار  دوخ  مایق  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دراد  دربراک  ناکم 

ار وا  مارح  هدرک و  مارح  ار  ادخ  لالح  هکلب  دنا ، هتخاس  راتفرگ  متـس  ریجنز  هب  ار  ادخ  ناگدنب  طقف  هن  هک  یناملاظ  .دنراد  هدهع  رب 
.دنا هدرمش  لالح 

دوش و یم  نانآ  لامعا  ياضما  ببـس  توکـس  هک  ارچ  تسین ! زیاـج  یناملـسم  چـیه  يارب  يدارفا  نینچ  ربارب  رد  توکـس  نیقی ، هب 
.ددرگ یم  نایغاط  ناملاظ و  اب  هدننک ، توکس  تشونرس  داّحتا  ببس  نانآ  لامعا  ياضما 

ربـمغیپ دـنزرف  رما ، نیا  هب  رتراوازـس  همه  زا  دـننک و  نوـگژاو  ار  نارگدادـیب  خاـک  دـننک و  ماـیق  دنـشک و  داـیرف  دـیاب  همه  يرآ ; 
.تسا مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

! رت هدنز  رتایوگ و  نیا  زا  یقطنم  هچ 

تصرف نداد  تسد  زا  یفعج و  ّرُح  نب  هللادیبع   54

یماگنه
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نیا : » دیسرپ درک ، بلج  ار  شهّجوت  يا  همیخ  اجنآ  رد  دیسر  ( 2 «) لتاقم ینب  رصق   » هب شیوخ  كدنا  هاپس  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک 
هب جاّجح  .داتـسرف  وا  دزن  هب  ار  یفعج » قورـسم  نب  جاّجح  ( » مالـسلا هیلع  ) ماما یفعجّرح .» نب  هللادـیبع  : » دـنتفگ تسیک »؟ زا  همیخ 

: تفگ درک و  مالس  دمآ ، ّرح  نب  هللادیبع  همیخ 

یقرواپ

ص 145-144. ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 48 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 304 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

.تسا هدوب  ناسح  نب  لتاقم  هب  بوسنم  هفوک ،) کیدزن   ) هّیناطُقُطق رمتلا و  نیع  نایم  تسا  یعضوم  هک  رصق  نیا   . 2

هحفص 378

.تسا هدرک  هیده  میظع  یتمارک  وت  هب  دنوادخ  يریذپب  هک  یشاب  نآ  هتسیاش  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ّرح ! رسپ  يا 

؟ تمارک مادک  تفگ :

نآ باـکر  رد  رگا  سپ  .دـناوخ  یم  ارف  شیوـخ  يراـی  هب  ار  وـت  هک  تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  نـیا  داد : خـساپ  جاّـجح 
.يدرگ لیان  تداهش  ضیف  هب  يوش ، هتشک  رگا  دش و  دهاوخ  وت  بیصن  یگرزب  شاداپ  ینک ، دربن  شنانمشد  اب  ترضح 

نم دراذگ و  مدق  هفوک  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  متـشاد  میب  هک  نآ  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  تفگ : ّرح » نب  هللادیبع  »
ار بلطم  نیا  درگرب و  ماما  تمدخ  تسا ، هدرک  ور  ایند  هب  هک  نآ  رگم  هدنامن  يروای  چـیه  هفوک  رد  .منکن  شا  يرای  مشاب و  اجنآ 

.ناسرب ناشضرع  هب 

ّرح نب  هللادیبع  دزن  هب  دوخ  نارای  زا  دنچ  ینتاب  تساخرب و  ماما  .دناسر  مالسلا ) هیلع  ) ماما ضرع  هب  ار  ارجام  دمآ و  ماما  دزن  جاّجح 
: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تسشن و  ماما  دروآ و  لمع  هب  یمرگ  لابقتسا  مالسلا ) هیلع  ) ماما زا  هللادیبع  .دمآ 

اّمَأ »
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ْمُهَّنَأ َو  يِّوُدَع ، اُوِلتاُقی  ِینوُد َو  اُوموُقَی  ْنَأ  َو  یتَرُْـصن ، یلَع  َنوُعِمَتُْجم  ْمُهَّنَأ  ینوُرَّبَخ  ََّیلِإ َو  اُوبَتَک  ِهِذه  ْمُکَرْـصِم  َّنِإَف  ِّرُْحلا ! َْنباَی  ُدـَْعب ،
همحر ) لیقَع ِْنب  ِِملْـسُم  یِّمَع  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  اُوناعَأ  ْدَـق  ْمُهَّنَِال  اوُمَعَز ، اـم  یلَع  َمْوَْقلا  يِرْدَأ  ُتَْسل  َو  ُْتمِدَـقَف ، ْمِْهیَلَع ، َموُدـُْقلا  ِینُولَأَـس 

َّلَج َّزَع َو  َهّللا  َّنَأ  ْمَلْعاَـف  ِّرُْحلا  َْنباَـی  َْتنَأ  َو  َهَیِواـعُم ، ِْنب  َدـیزَِیل  ِینُِعیاـُبی  داـیِز  ِْنب  ِهّللاِدـْیَبُع  َهَناـجْرَم  ِْنبا  یَلَع  اوـُعَمْجَأ  .ِِهتَعیـش َو  )َو  هللا
َنِم َْکیَلَع  ام  اِهب  ُلَسُْغت  َهبْوَت  یِلا  اذـه  ِیْتقَو  ِیف  َكوُعْدَأ  اـَنَأ  َو  ِهَِیلاـْخلا ، ِماـّیَْالا  ِیف  ِبُونُّذـلا  َنِم  َْتفَلْـسَأ  َْتبَـسَک َو  اـِمب  َكُذِـخاُؤم 

َْتنُک ِْملُّظلِاب  اْنبِکُر  انَّقَح َو  انِْعنُم  ْنِإ  َو  ُهاْنِلبَق ، َِکلذ َو  یلَع  ُهّللا  اَنْدِمَح  انَّقَح  انیِطْعُأ  ْنِإَف  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اِنتَرُْـصن  یلِإ  َكوُعْدَأ  َو  ِبُونُّذـلا ،
«. ِّقَْحلا ِبَلَط  یلَع  یناوْعَأ  ْنِم 

هک دنداد  ربخ  دنتشون و  میارب  ار  اه  همان  نیا  وت  نایرهشمه  ّرح ! رسپ  يا  دعب ! اّما  »

هحفص 379

زین نم  مورب و  ناشدزن  هک  دنتساوخ  نم  زا  .درک و  دنهاوخ  راکیپ  منانمشد  اب  هداتسیا و  نم  رانک  رد  دنا و  قفّتم  نم  يرای  رب  یگمه 
و هللا ) همحر  ) لیقع نب  ملـسم  میومع  رـسپ  نتـشک  رب  نانآ  اریز  دـننامب ، رادـیاپ  ناشدـهع  رب  نانآ  هک  منک  یمن  ناـمگ  یلو  .مدـمآ 

هارمه منک ، تعیب  دیزی  اب  دهاوخ  یم  نم  زا  هک  دایز  نب  هللادـیبع  هناجرم  رـسپ  اب  یگمه  و  دـندرک ، يراکمه  نانمـشد ) اب   ) شنارای
هدش بکترم  هتشذگ  ماّیا  رد  هک  یناهانگ  يا و  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ربارب  رد  دنوادخ  نیقی  هب  نادب ! ّرح  رسپ  يا  وت  .دنا و  هدش 

اب هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هظحل  نیا  رد  نم  و  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  يا ،
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.مناوخ یم  ارف  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها نادناخ  يرای  هب  ار  وت  یهد و  وشتسش  ار  تناهانگ  هبوت  بآ 

دندش هریچ  ام  رب  متس  ملظ و  هب  دنتـشادزاب و  ام  زا  ار  نآ  رگا  میریذپ و  یم  هدرک و  رکـش  نآ  رب  ار  ادخ  دنداد  ام  هب  ار  نامّقح  رگا 
(«. دید یهاوخن  ینایز  تروص  ود  ره  رد  و   ) دوب یهاوخ  نم  ناروای  زا  قح ، بلط  رد  وت 

يرای ار  وت  هک  دندوب  یناسک  هفوک  رد  رگا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  دنزرف  يا  دنگوس ! ادخ  هب  درک : ضرع  ّرح  نب  هللادـیبع 
نایعّدـم هک  مدوب  دـهاش  هفوک  رد  نم  یلو  .مدوب  تنانمـشد  ربارب  رد  نانآ  نیرت  مواقم  نم  دـندومن ، یم  راکیپ  تباـکر  رد  هدرک و 

نم .نکم  نم  زا  ار  شهاوخ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  .دندیزخ  دوخ  ياه  هناخ  هب  ناشیاهریشمش  هّیما و  ینب  سرت  زا  وت  يوریپ 
نآ رگم  مدـشن  ناور  نآ  اب  یـسک  یپ  رد  هک  ریذـپب  نم  زا  ار  بسا  نیا  درک  مهاوخن  غیرد  وت  زا  یلام  ياه  کمک  زا  مناوتب  هچ  ره 

دورف هچ  ره  هب  هک  منک  یم  وت  میدقت  ار  ریشمش  نیا  متفای و  تاجن  هک  نآ  زج  متخیرگن  يا  هکلهم  زا  نآ  اب  متفای و  تسد  وا  رب  هک 
.دیرب ار  نآ  مدروآ 

: دومرف مالسلا ) هیلع  Ř Ũا

ءْیَش ِیف  اَنل  َهَجاح  الَف  َکِسْفَِنب  اْنیَلَع  َْتلَِخب  ْدَق  َْتنُک  ْنِإَف  َهَرْصُّنلا ، ََکلَأْسَِنل  َكاْنیَتَأ  امَّنِإ  َکِْفیَـس ، َکِسَرَِفل َو  َكاْنئِج  ام  ِّرُْحلا ! َْنباَی  »
ْنَم : » ُلوُقَی َوُه  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  ُْتعِمَس  ْدَق  َِکلام ...، ْنِم 

هحفص 380

دنزرف يا  ِراّنلا ; » ِیف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهللا  ُهَّبَکَأ  َّالِإ  ْمِهِّقَح  یلَع  ْمُهْرُْصنَی  َْمل  َو  یْتَیب ، ِلْهَأ  َهَیِعاد  َعِمَس 
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چیه يزرویم ، غیرد  ام  هار  رد  تناج  میدـقت  زا  رگا  .میبلطب  يرای  وت  زا  ات  میدـمآ  اـم  میدـماین ، تریـشمش  بسا و  دـصق  هب  اـم  ّرح !
دونشب ارم  تیب  لها  هثاغتسا  دایرف  سک  ره  : » دومرف یم  هک  مدینـش  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  نم  ...میرادن  تلام  هب  يزاین 

«. دزادنا خزود  شتآ  رد  ور  هب  ار  يو  دنوادخ  دباتشن  ناشیرای  هب  و 

(1) .تشگرب دوخ  نارای  دزن  هب  تساخرب و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هاگنآ 

: دومرف نینچ  ّرح  نب  هللادیبع  هب  نایاپ  رد  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

، يرادن ار  ام  يرای  دصق  رگا  َکَلَه ;  ّالِإ  انْرُْصنَی  َْمل  َُّمث  ٌدَحَأ  انَتَیِعاو  ُعَمْـسَی  ِهّللاَوَف ال  اُنِلتاُقی ، ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ ال  َهّللا  ِقَّتاَف  انْرُْـصنَت  ّالِإَف  »
ام اب  هک  نانآ  اب  سرتب و  ادخ  زا  سپ 

«. دش دهاوخ  هابت  وا  ترخآ  ًانیقی  دباتشن  ام  يرای  هب  دونشب و  ار  ام  هثاغتسا  دایرف  سک  ره  دنگوس ! ادخ  هب  شابم ! دنگنج  یم 

(2 (.) درک مهاوخن  یهارمه  امش  نمشد  اب  نم  و   ) هللا ءاش  نإ  دش ! دهاوخن  نینچ  زگره  هن ، درک : ضرع  رح  نب  هللادیبع 

اهنآ دـناد  یم  درادـن و  هفوک  مدرم  هب  يدـیما  هک  نیا  اب  دـهد  یم  ناشن  دوخ  ینعم  رپ  نانخـس  نیا  اب  رگید  راـب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
اریز دـهد ، یم  همادا  دوخ  هار  هب  زاب  دـنزیخرب ، وا  يرای  هب  دـننک و  افو  دوخ  ياه  همان  توعد  ناـمیپ و  هب  هک  دنتـسه  نآ  زا  رتاـفویب 

.رگید يا  همانرب  تسا و  يرگید  زیچ  وا  تلاسر 

اب ار  نیتسار  نانمؤم  راختفارپ و  نادنمتداعـس  هّنئمطم و  سوفن  نابحاص  و  دـنک ، یم  تّجح  مامتا  وا  اـب  دـنیبب  ار  سک  ره  نمـض  رد 
نآ رد  ات  دزاس ، یم  هارمه  دوخ 
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رازراک

یقرواپ

ص 132-130. ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

ص 379. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 307-308 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 381

نانمشد ناقفانم و  هرهچ  زا  هدرپ  دننک و  يرایبآ  ار  مالسا  لاهن  دوخ  كاپ  ياه  نوخ  اب  دنشونب و  ار  تداهش  دهـش  اروشاع  یخیرات 
.دننکفارب مالسا  هدروخ  مسق 

...سب نیمه  ایند  یتسپ  رد   55

دماین و دورف  یهاگلزنم  چیه  رد  البرک ) ریسم  رد  ( ) مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  زا 
: دومرف نینچ  يزور  و  دومرف ، دای  يو  ندش  هتشکو  ادخ  گرزب  ربمایپ  اّیرکز » نب  ییحی   » زا هک  نآ  رگم  درکن ، چوک 

سب نیمه  دنوادخ  دزن  ایند  یتسپ  زا  َلیئارْـسِإ ;  یَنب  ایاَغب  ْنِم  ٍّیَِغب  یِلا  َيِدُْها  اّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی  َْسأَر  َّنَأ  ِهّللا  یَلَع  اْینُّدـلا  ِناوَه  ْنِم  «َو 
(1 !«.) دندرب هیده  لیئارسا  ینب  ناراکانز  زا  يراکانز  يارب  ار  اّیرکز » نب  ییحی   » رس هک 

: دومرف بلطم ، نیا  حیضوت  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما يرگید  تیاور  رد 

ِتَفَرَعَف َِکلذ ، ْنَع  ُهاهَنَف  اّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی  ُِکلَْملا  َراشَتْساَف  ِِکلَْمِلل ، ُْهنِم  اهَْتِنب  َجِّوَُزت  ْنَأ  ْتَدارَأ  ْتَُربَک َو  َلیئارْسِإ  ِیَنب  ِِکلَم  َهَأَْرما  َّنِإ  »
؟ َُکتَجاَح اَم  ُِکلَْملا : اََهل  َلاقَف  ِْهیَدَی ، َْنَیب  ْتَبَِعل  ْتَبَهَذَف َو  ِِکلَْملا  َیلِإ  اْهتَثََعب  اهَْتِنب َو  ْتَنَّیَز  َِکلذ َو  ُهَأْرِْملا 

.اّیِرَکَز ِْنب  یَیْحَی  ُْسأَر  َْتلاق :

.ِهِذه َْریَغ  ًهَجاح  ُهَّیَُنب  ای  ُِکلَْملا : َلاقَف 

«. َرَُّصن َتُْخب  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َطَّلَس  َو  اَْهتَذَخَأَف ، ُضْرَْالا  ِتَِرمُأَف  بَهَذ ، ْنِم  تْشَط  ِیف  اْهَیلِإ  ِهِسْأَِرب  َثََعب  َُّمث  ُهَلَتَقَف ، ...ُهَْریَغ  ُدیرُأ  ام  َْتلاق :

نیارد اّیرکز  نب  ییحی  اب  هاشداپ  .دروآرد  هاـشداپ  نآ  يرـسمه  هب  ار  شرتخد  تساوخ  دوب ، هدـش  ریپ  لیئارـسا  ینب  هاـشداپ  رـسمه  »
شیارآ ار  شرتخد  دش و  ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  هاشداپ  رسمه  تشاد ، رذحرب  راک  نیا  زا  ار  يو  ترضح  درک  تروشم  دروم 

یقرواپ

 . 1
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ص 89. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 92 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

هحفص 382

(. دوبر هاشداپ  رس  زا  شوه  ات   ) تخادرپ يرگ  هوشع  يزاّنط و  هب  تفر و  هاشداپ  دزن  هب  رتخد  داتسرف ;  هاشداپ  دزن  هب  درک و 

؟ یهاوخ یم  هچ  مسرب ) تلاصو  هب  هک  نآ  يارب  : ) تفگ هاشداپ 

! ار اّیرکز  نب  ییحی  رس  تفگ : رتخد 

.هاوخب يرگید  زیچ  مرتخد ! تفگ : هاشداپ 

! مهاوخ یمن  نیا  زج  تفگ :

.دناسر لتق  هب  ار  ترضح  نآ  تفرگ و  مالسلا ) هیلع  ) ییحی ترضح  لتق  هب  میمصت  نیا  زا  سپ  يو  داد ... : همادا  مالسلا ) هیلع  ) ماما
درب و دورف  دوخ  رد  ار  رتخد  نیمز  هک  تشذگن  نادـنچو   ) داتـسرف رتخد  نآ  دزن  هب  داهن و  ییالط  تشط  رد  ار  شکرابم  رـس  هاگنآ 

(1 («.) دش ّطلسم  نانآ  رب  رّصن » تخب  »

ار لیئارـسا  ینب  ناملاظ  زا  يدایز  هورگ  رّـصن  تخب  ات  دیـشوج  یم  نوخ  لـحم  نآ  زا  هتـسویپ  دـندرک  نفد  ار  ییحی  رـس  هک  اـجنآ 
.داتفا ششوج  زا  نوخ  ات  تشک 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  شدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  میناوخ  یم  ارجام  نیا  نایاپ  رد  اذل 

! مدنزرف ًاْفلَأ ;  َنیْعبَس  ِهَقَـسَْفلا  ِهَرَفَْکلا  َنیِِقفانُْملا  َنِم  یِمَد  یلَع  َُلتْقَیَف  َّيِدْهَْملا  ُهّللا  َثَْعبَی  یّتَح  یِمَد  ُنُکْـسَی  ِهّللاَو ال  ُِّیلَع  ای  يَِدلَو  ای  »
مارآ نم  نوخ  دنگوس  ادخ  هب  ناج ! یلع 

لتق هب  ار  قساف  رفاک و  نیقفانم  زا  نت  رازه  داتفه  وا  دنک و  ثوعبم  ار  جع ) ) يدهم مدـنزرف )  ) دـنوادخ هک  هاگنآ  ات  تفرگ  دـهاوخن 
(2 «.) دناسرب

.تسا رت  بیجع  رترابرپ و  يرگید  زا  یکی  البرک  ریسم  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما ینعمرپ  هاتوک و  ياه  هتفگ 

ماّکح هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  مالسلا ) هیلع  ) ییحی ترضح  يارجام  حرط  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما فده 

یقرواپ

ص ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 1
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 . ص 89 ج 45 ، راونالاراحب ، 92 و 

 . ص 89 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 92 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 2

هحفص 383

ار شا  هدـیرب  رـس  دـننک و  یم  دیهـش  اه  يزابـسوه  اه و  یگدولآ  اب  هزرابم  اوقت و  یکاپ و  مرج  هب  ار  وا  تسرپاوه  رابج و  ملاـظ و 
يارب و  هدوب ، هاگآ  دوخ  تداهـش  تاـّیئزج  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  دـنرب و  یم  هیدـه  يا  هداز  كاـپان  يارب 
هدرک یم  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  يراکادـف  يزابناج و  هدامآ  ار  عاجـش  نادرم  نآ  هداد و  یم  حرـش  شنادـنزرف  ناراـی و  باحـصا و 

.تسا

رد ینیسح  ياهاروشاع  رارمتسا  هب  ییانعم  رپ  هراشا  دنک » مایق  مالسلا ») هیلع  ) يدهم  » ات دتسیا  یمن  زاب  شـشوج  زا  نم  نوخ   » هلمج
( . مالسلا مهیلع  ) ُُهئاِیلْوَا ُُهلوُسَر َو  هللا َو  َقَدَص  .مینیب  یم  دوخ  مشچ  اب  زورما  هک  يزیچ  نامه  تسا ، خیرات  لوط 

دوصقم لزنم  رس  هب  دورو   56

: دومرف درک و  ور  شنارای  هب  ادتبا  دش ، دراو  البرک  نیمزرس  هب  شیوخ  نارای  قافّتا  هب  يرجه  لاس 61  مّرحم  مّود  رد  ماما 

ایند ناگدنب  مدرم ، َنُوناّیَّدلا ;  َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِإَف  ْمُهُِـشیاعَم ، ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْـسلَأ ، یلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلا  اْینُّدلا َو  ُدـیبَع  ُساّنلَا  »
رب هک  تسا  يزیچ  دننامه  نید  دنتسه و 

تالکـشم اب  هک  یماـگنه  یلو  دـنراد ، یم  هگن  ار  نآ  تسا  قنور  رپ  نآ ) هلیـسو  هب   ) ناـش یگدـنز  هک  هاـگنآ  اـت  دـشاب ، ناـشنابز 
«. دوش یم  كدنا  ناراد  نید  ددع  دنوش  هدومزآ 

! تسا البرک  اجنیا  ایآ  دیسرپ : هاگنآ 

! ربمغیپ رسپ  يا  يرآ ، دنداد : خساپ 

: دومرف ترضح  نآ 

الب هودنا و  هاگیاج  راید ، نیا  اِنئامِد ;  ُکَفْسَم  َو  اِنلاجِر ، ُلَتْقَم  َو  اِنلاحِر ، ُّطَحَم  َو  اِنباکِر ، ُخانَم  انُهه  ءالَب ، بْرَک َو  ُعِضْوَم  اذه  »
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، تسا نومزآ ) يراتفرگ و  نیمزرس  (و 

ام و نادرم  تداهش  ّلحم  و  ام ، ناوراک  زادناراب  و  ام ، نارتش  ندیباوخ  ّلحم  اجنیا 

هحفص 384

(1 «.) تسام نوخ  ندش  يراج 

دز ودرا  مالسلا ) هیلع  ) ماما لباقم  رد  يرگید  هیحان  رد  یگنج  راوس  رازه  اب  زین  ّرح »  » دندش هدایپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما باحـصا  سپس 
.تخاس ربخاب  البرک  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دورو  زا  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  دایز  نب  هللادیبع  هب  يا  همان  و 

: میناوخ یم  نینچ  يرگید  تیاور  رد 

.البرک دنداد : خساپ  تسیچ ؟ ناکم  نیا  مسا  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

: دومرف

انُهاه : » َلاقَف ِهِمْـسِاب ، َِربْخُأَف  ُْهنَع ، َلَأَسَف  َفَقَوَف ، ُهَعَم ، اَنَأ  َو  َنیّفِـص ، یلِإ  ِهِریـسَم  َدـْنِع  ِناکَْملا  اَذـِهب  ِیبَأ  َّرَم  ْدََـقل  َو  ءالَب ، بْرَک َو  ُتاذ  »
اهَّمَـشَف َو اْهنِم  ًهَْضبَق  َضَبَق  َو  انُهاه ،» َنُولِْزنَی  دَّمَُحم ، ِْتَیب  ِلِال  ٌلِْقث  : » َلاقَف َِکلذ ، ْنَع  َِلئُـسَف  ْمِِهئامِد ،» ُقارْهِم  انُهاه  َو  ْمِِهباکِر ، ُّطَـحَم 

«. َهَْملَس ُّمُأ  ِینَتْرَبْخَأ  اهیف ، ُلَْتقُأ  ِینَّنَأ  ِهّللا  َلوُسَر  ُلیئَْربَج  اِهب  َرَبْخَأ  ِیتَّلا  ُضْرَْالا  َیِه  ِهّللا  ِهِذه َو  َلاق :

روبع نیمزرس  نیا  زا  مدوب  وا  هارمه  زین  نم  هک  نیّفص  گنج  ریسم  رد  مالسلا )) هیلع  ) نینمؤملاریما  ) مردپ یتخس ، هودنا و  نیمزرس  »
هتخیر ياج  نانآ و  ناوراک  ّلحم  اجنیا  : » دومرف دینـش ، ار  شمان  هک  یتقو  .دیـسرپ  نآ  مان  زا  داتـسیا و  دیـسر ، اـجنیا  هب  نوچ  درک ،

«. تسا ناشکاپ  ياه  نوخ  ندش 

؟ یهد یم  ربخ  هچ  زا  دندیسرپ :

«. دنیآ یم  دورف  ناکم  نیا  رد  يزور  هک  ربمایپ  نادناخ  يارب  ینیگنس  ثداوح  زا  : » دومرف

هب لیئربج  هک  تسا  ینیمزرس  نامه  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف دییوب و  تفرگ و  كاخ  زا  یتشم  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  سپس 
.موش یم  دیهش  نآ  رد  نم  هک  داد  ربخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ 

یقرواپ

ص ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1
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وت دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دزن  لـیئربج  يزور  تفگ : داد و  ربخ  نم  هب  مالـسا ) یمارگ  لوسر  راوگرزب  رـسمه   ) هملـس ّما 
یلـص ) ربمایپ مدرک ، اهر  ار  وت  نم  نک و  اهر  ار  مدنزرف  دومرف : ربمایپ  یتسیرگ ، سپ  يدوب ، نم  دزن  مالـسلا )) هیلع  ) نیـسح يا   ) مه

( مالسلا هیلع  ) نیسح ایآ  دیـسرپ : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  لیئربج  .دناشن  شناماد  رب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وت  هلآو ) هیلع  هللا 
: تفگ لیئربج  يرآ .» دومرف : ربمایپ  يراد ؟ تسود  ار 

كاخ یشاب  هتساوخ  هچنانچ  تشک و  دنهاوخ  ار  يو  وت  تّما  اهِیف ;  ُلَتُْقی  یتَّلا  ِهِضْرأ  ََهبُْرت  َُکتیرُأ  َْتئِـش  ْنإ  َو  ُُهُلتْقَتَـس ، َکَتَّمُأ  َّنِِإف  »
.»؟ مهد ناشن  وت  هب  دوش  یم  دیهش  نآ  رد  هک  ار  ینیمز 

! يرآ دومرف : ربمایپ 

(1) .داد ناشن  ربمایپ  هب  ار  نیمز  نآ  درک و  زاب  نیمز  رب  ار  شلاب  لیئربج  هاگنآ 

زور رد  هک  نآ  اـت  دـندومیپ  یم  هار  دوخ  نایهاپـس  اـب  ّرح  ماـما و  هک  دـنک  یم  لـقن  یبـلک  زا  شیوـخ  لـتقم  باـتک  رد  فـنخموبا 
دش هدایپ  نآ  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما .داتسیا  تکرح  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  بسا  ناهگان  دندیسر ، البرک  نیمزرس  هب  هبنـشراهچ 

تکرح کی  چیه  یلو  درک ، ضوع  يدّدـعتم  ياه  بسا  تشادـنرب ، مدـق  زا  مدـق  زین  بسا  نآ  یلو  دـش ;  رگید  بکرم  رب  راوس  و 
؟ تسیچ نیمزرس  نیا  مان  دیسرپ : درک ، هدهاشم  ار  روآ  تفگش  رما  نیا  نوچ  ( مالسلا هیلع  ) ماما .دندرکن 

.اونین دنتفگ : دراد ؟ يرگید  مان  ایآ  دومرف : .هّیرضاغ  دنتفگ :

(. تارف لحاس   ) تارفلا یطاش  دنتفگ : دنمان ؟ یم  هچ  ار  نآ  اهنیا  زج  هب  دومرف :

.البرک دنداد : خساپ  دراد ؟ یمان  مه  زاب  ایآ  دومرف :

تشد ءَالَب ; بْرَک َو  ُضْرَأ  : » دومرف دیشک و  یهآ  سپ 
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.تسا الب » هودنا و 

: دوزفا سپس 

انُهاه َو  اِنئامِد ، ُکْفَس  ِهّللاَو  انُهاه  َو  اِنباکِر ، ُخانَم  ِهّللاَو  انُهاهَف  اْهنِم ، اُولَحْرَت  اوُِفق َو ال  »

یقرواپ

ص 192. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم   . 1

هحفص 386

يِّدَـج ِینَدَـعَو  َِهبْرُّتلا  ِهِذـِهب  َو  انُرُوُبق ، ُراُزت  ِهّللاَو  انُهاه  َو  اِنلافْطَا ، ُحـْبِذ  ِهّللاَو  انُهاه  َو  اِنلاجِر ، ُْلتَق  ِهّللاَو  اـنُهاه  َو  اـنِمیرَح ، ُکـْتَه  ِهّللاَو 
«. ِِهلْوَِقل َْفلُخ  ِهّللا َو ال  ُلوُسَر 

ادخ هب  .تسا  نامنوخ  ندش  هتخیر  ياج  ام و  نارتش  هاگباوخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  سپ  .دـینکن  چوک  نآ  زا  دـینک و  فّقوت  اج  نیمه  »
.تسام روبق  ترایز  ّلحم  اجنیا  دنگوس ! ادخ  هب  .تسام  ناکدوک  حبذ  نادرم و  ندش  هتـشک  ام و  میرح  کته  ّلحم  اجنیا  دـنگوس !

(1 «.) تسین یفّلخت  وا  هدومرف  رد  هک  تسا  هداد  دیون  تبرت  نیا  هب  ارم  ادخ  لوسر  مّدج 

اهراثیا و نیمزرـس  اه ، تداـشر  اـه و  يروـالد  نیمزرـس  تسا ، مالـسا  روشک  ياـه  نیمزرـس  نیرتزیگنا  هرطاـخ  زا  ـالبرک  نیمزرس 
.فده ریسم  رد  اه  يدرمیاپ  نیمزرس  و  اه ، يراکادف 

هداد ربخ  نآ  زا  دوخ  نامز  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هک  ارچ  دوب ، انشآ  الماک  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  البرک  مان 
نیا رد  ار  نیـسح  تدنزرف  هک  دینـش ، ادخ  یحو  نیما  لیئربج ، زا  تایاور  قبط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ار  ربخ  نیا  دوب و 

(. تفرگ دهاوخارف  ار  خیرات  هنهپ  شراثآ  جوم  هک  یتداهش   ) درک دنهاوخ  دیهش  نیمزرس 

مـشچ اب  ار  نیمزرـس  نیا  هدـنیآ  ياه  هنحـص  درک  یم  روبع  نآ  زا  هک  یماگنه  یتیاور  قباطم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  یّتح 
.درک توعد  رتشیب  يدرمیاپ  هب  ار  شزیزع  نیسح  درازگ و  زامن  اجنآ  رد  دید و  دوخ 

دنیاشگب ار  اهراب  داد  روتسد  دیسر ، دوعوم  نیمزرس  نیا  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  یماگنه  اذل 
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! تساج نیمه  ام  دوصقم  هگلزنم  دومرف  دننک و  اپرب  ار  اه  همیخ  و 

هللادیبع هداتسرف  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هنادنمتّزع  دروخرب   57

یقرواپ

 . ص 202 ج 5 ، هادهلا ، تابثا  هب :  دینک  عوجر  ص 168 و  ج 2 ، خیراوتلا ، خسان   . 1

هحفص 387

، دیسر نم  هب  البرک  هب  تدورو  ربخ  نیسح ! يا  دعب ! اّما  : » تشون مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  دایز  نبا 
فیطل و دـنوادخ  هب  مناسرب و  لتق  هب  ار  وت  ات  مروخن  يریـس  ياذـغ  مهنن و  نیلاب  رب  رـس  هک  تسا  هتـشون  نم  هب  دـیزی ! نینمؤملاریما 

«. یهن ندرگ  هیواعم  نب  دیزی  نم و  نامرف  هب  ای  منک و  قحلم  ریبخ 

: دومرف دنکفا و  رود  هب  ار  همان  دناوخ ، ار  نآ  دیسر و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  همان  نیا  نوچ 

زگره دـندیزگرب ، دـنوادخ  يدونـشخ  رب  ار  دوخ  يدونـشخ  هک  یهورگ  ِِقلاْخلا ;  ِهاضْرَم  یلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  َهاضْرَم  اوَُرثآ  ٌمْوَق  َحَْـلفَأ  «ال 
«. دش دنهاوخن  راگتسر 

»؟ دش هچ  همان  باوج  هللادبعابا ! يا  : » دیسرپ هللادیبع »  » هداتسرف

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

هدش یهلا  باذع  ّقحتـسم  هللادـیبع  اریز  درادـن ، یباوج  نم  دزن  همان  نیا  ِباذَْـعلا ;  ُهَِملَک  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْدَـق  ُهَّنَِال  ٌباوَج ; يِدـْنِع  َُهل  ام  »
!«. تسا

(1 (.) تشادن یخساپ  یلو   ) تفشآرب تّدش  هب  دایز  نبا  تفگ ، ار  نایرج  تشگزاب و  هللادیبع  دزن  دصاق  نوچ 

ادخ يدونشخ  رب  ار  یغای  یغاط و  ناگدنب  يدونـشخ  هک  یناسک  اب  هک  داد  ناشن  ینعم  رپ  هاتوک و  نخـس  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
یم ار  نآ  دناد ، یمن  خساپ  هتسیاش  قیال و  دنهورگ ، نیا  وزج  هک  ار  دایز  نبا  لاثما  همان  درادن و  شزاس  رـس  چیه  دنرمـشیم ، مّدقم 

.دشاب رطخ  رد  شفیرش  ناج  دنچ  ره  دنکفا ، یم  رود  هب  دناوخ و 

تسا هانگ  نتسشن  شوماخ   58

هیحان رد  یگنج ، درم  رازه  اب  زین  دیزی  نب  ّرح  فرط و  کی  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما ماجنارس 

یقرواپ
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نبا حوتف   . 1
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(. توافت رصتخم  اب   ) ص 383 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 239 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 151-150 ;  ج 5 ، مثعا ،

هحفص 388

دوخ يأر  رب  تسناد  یم  هک  هفوک  ناگرزب  يارب  يا  همان  درک و  بلط  يذـغاک  ملق و  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هاـگنآ  .دـندز  ودرا  رگید 
: تشون نومضم  نیا  هب  هفوک ، مدرم  مومع  هب  باطخ  عقاو  رد  و  دنا ، هدنام  راوتسا 

َو لاو ، ِْنب  ِهللاِْدبَع  َو  داّدَش ، ِْنب  ِهَعافُر  َو  َهَبَْجن ، ِْنب  ِبِّیَسُْملا  َو  دَرُـص ، ِْنب  ِناْمیَلُـس  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  »
ِمُرُِحل الِحَتْـسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُـس  يأَر  ْنَم  : » ِِهتایَح ِیف  َلاق  ْدَق  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـقَف  ُدـَْعب : اّمَأ  َنِینِمْؤُْملا ، ِهَعامَج 

ْنأ ِهللا  یَلَع  ًاقیقَح  َناک  لِْعف ، لْوَِقب َو ال  ْرِّیَُغی  َْمل  َُّمث  ِناوْدـُْعلا  ِْمثِْالِاب َو  ِهللاِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا ، ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاِفلاُخم  ِهللا ، ِدـْهَِعل  ًاثِکان  ِهللا ،
َدوُدُْحلا اُولَّطَع  َو  َداسَْفلا ، اوُرَهْظَا  َو  ِنمْحَّرلا ، ِهَعاط  ْنَع  اْوَّلَوَت  َو  ِناْطیَّشلا ، َهَعاط  اُومَِزل  ْدَق  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  ُهَلَخْدَم .» ُهَلِخْدـُی 

(. هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنِم  ِیَتبارَِقل  ِْرمَْالا  اَذِهب  ُّقَحَأ  یِّنِإ  َو  َُهلالَح ، اُومَّرَح  َو  ِهّللا ، َمارَح  اوُّلَحَأ  َو  ِءیَْفلِاب ، اوَُرثْأَتْساَو 

ْمُکَّظَح ُْمْتبَصَأ  ْدَقَف  ْمُِکتَْعیَِبب  ِیل  ُْمْتیَفَو  ْنِاَف  ینُولُذْخَت ، ینوُمِّلَُـست َو ال  ْمُکَّنَأ ال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُُکلُـسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَق  ْدَق  َو  ْمُُکُبتُک ، یْنتَتَأ  ْدَق  َو 
َو ْمُکَدوهَع ، ُْمتْـضَقَن  اُولَعْفَت َو  َْمل  ْنِإ  َو  ٌهَوْسُأ ، ِیب  ْمُکَلَف  ْمُکِدالْوَأ ، ْمُکِیلاهَأ َو  َعَم  يَدلَو  یلْهَأ َو  َو  ْمُکِـسُْفنَأ ، َعَم  یـسْفَن  َو  ْمُکَدْشُر ، َو 
َو ُْمتْأَـطْخَأ ، ْمُکُّظَحَف  ْمُِکب ، َّرَتـْغا  ِنَم  ُروُْرغَْملاَو  یِّمَع ! ِْنباَو  یخَأ  یبَأـِب َو  اـهوُُمْتلَعَف  ْدََـقل  رُْکِنب ، ْمُْکنِم  َیِه  اـم  يرْمَعَلَف  ْمُکَتَْعَیب  ْمـُتْعَّلَخ 

َو ْمُْکنَع ، ُهّللا  ِینُْغیَس  )َو  ِهِسْفَن یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف   ) ُْمتْعَّیَض ْمُُکبیصَن 
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«. ُمالَّسلا

نب هللادبع  دادش ، نب  هعافر  هبجن ، نب  ّبیسم  درص ، نب  نامیلس  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  زا  نابرهم ;  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  »
: دومرف دوخ  تایح  نامز  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دیناد  یم  امش  دعب : اّما  نینمؤم ، همه  لاو و 

تفلاخم مرکا  ربمایپ  ّتنـس  اب  هتـسکش و  ار  ادخ  نامیپ  هدرمـش و  لالح  ار  دـنوادخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  »
متس ملظ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  هدیزرو و 

هحفص 389

رگمتـس ناطلـس  نآ  هاگیاج  رد  ار  وا  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  راوازـس  دزیخنرب ، يراتفگ  یلمع و  هزرابم  هب  وا  اـب  یلو  هدومن ، راـتفر 
«. دنک دراو  مّنهج ) )

هتخاس و راکشآ  ار  داسف  دندز و  زابرس  دنوادخ  يوریپ  زا  هدش و  دنب  ياپ  ناطیـش  تعاط  هب  هّیما ) ینب   ) هورگ نیا  هک  دیناد  یم  امش 
مارح ار  شلالح  لالح و  ار  دـنوادخ  مارح  هدروآرد ، شیوخ  راصحنا  هب  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  دـنا ، هدرک  لیطعت  ار  یهلا  دودـح 

.منک هزرابم  نانآ  اب  هک  مناد  یم  نارگید  زا  رتراوازس  ار  دوخ  ادخ ، ربمایپ  اب  یکیدزن  تبارق و  تهج  هب  نم  دنا و  هدرمش 

هک دیا  هدرک  تعیب  نم  اب  امش  هک  دنتفگ ) و   ) دندمآ مدزن  هب  امش  تعیب  ربخ  اب  ناتناگداتسرف  .دیـسر  نم  هب  امـش  ياه  همان  یفرط  زا 
.درک دیهاوخن  تشپ  نم  هب  هار ، هنایم  رد  دراذگ و  دـیهاوخن  میاهنت  هزرابم  نادـیم  رد  درک و  دـیهاوخن  میلـست  نمـشد  هب  زگره  ارم 
رانک رد  منادـنزرف  نادـناخ و  امـش و  رانک  رد  نم  دـیتفای ، تسد  دوخ  لامک  دـشر و  هب  دـیرادیاپ  دوخ  ناـمیپ  تعیب و  رب  رگا  لاـح 

يادتقم هوسا و  نم  دوب و  دهاوخ  امش  نادنزرف  نادناخ و 
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زا يراتفر  نینچ  هک  دنگوس  ممناجب  دینکـشب ، ار  دوخ  تعیب  دیـشابن و  راوتـسا  دوخ  دـهع  رب  دـینکن و  نینچ  رگا  دوب و  مهاوخ  امش 
یسک هدروخ  بیرف  .دیدرک  راتفر  هنوگ  نیمه  ملسم )  ) میومع رسپ  مردارب و  ردپ و  اب  امـش  هک  ارچ  تسین ! بیجع  هتخانـشان و  امش 

ره  » .دیتخاس هابت  ار  شیوخ  هرهب  هداد و  تسد  زا  ار  تداعس  يامه  امش  هحفـصتروص  نیا  رد  سپ  دروخب ، ار  امـش  بیرف  هک  تسا 
«. مالـسلاو .درک  دهاوخ  زاین  یب  امـش  زا  ارم  يدوز  هب  دنوادخ  و  تسا .» هتـسکش  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنک ، ینکـش  نامیپ  سک 

(1)

هتشک ربخ  زا  ماما  نوچ  دناسرب و  هفوک  مدرم  هب  ات  داد  يوادیص » رّهـسم  نب  سیق   » هب دیچیپ و  درک و  رهم  ار  همان  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
هضرع تشگ و  يراج  شکشا  دش ، علّطم  سیق  ندش 

یقرواپ

ص 382-381. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 234-235 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 145-143 ;  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 390

: تشاد

! ادنوادخ ریدَق ;  ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  َِکتَمْحَر  ْنِم  ّرَقَتْـسُم  ِیف  ْمُهَْنَیب  انَْنَیب َو  ْعَمْجا  َو  ًامیرَک ، الِْزنَم  َكَدـْنِع  اِنتَعیـِشل  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهّللا  »
هاگیاج دوخ  دزن  رد  ام  نایعیش  ام و  يارب 

(1 «.) ییاناوت يراک  ره  ماجنا  رب  وت  هک  روآدرگ  دوخ  تمحر  راوج  رد  نانآ  اب  ار  ام  هد و  رارق  ییالاو 

زا .دـنک  یم  تّجح  مامتا  رگید  راب  تسا  هتـشون  اهنآ  ناگرزب  ًاصوصخم  هفوک  مدرم  مومع  يارب  هک  همان  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ییوس زا  و  دزاس ، یم  نشور  نایغط ، رفک و  داسف و  نارادمدرـس  ناطیـش و  دونج  ّدـض  رب  ماـیق  رد  ار  اـهنآ  نیگنـس  هفیظو  وس  کـی 

تعیب نامیپ و  دهع و  رگید 
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.دوش یم  روآدای  دوخ  ياه  نامرآ  زا  تیامح  رد  ار  نانآ  دّکؤم 

اب سفن  نیرخآ  ات  هزرابم  يارب  ار  دوخ  مزج  مزعو و  دـنک  یمن  اـهنآ  ماـیق  هب  طورـشم  ار  دوخ  هزراـبم  ماـیق و  زگره  هک  نیا  بلاـج 
.دزاس یم  راکشآ  دنوادخ  رب  لّکوت 

هن تسا ، تموکح  سوه  هن  فادها  نیا  .دزاس  یم  نشور  اروشاع  مایق  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سّدقم  فادـها  رگید  راب  همان ، نیا 
ار یهلا  ياه  شزرا  هک  تسا  ییاهنآ  نارگمتـس و  ناملاظ و  نابلطراصحنا ، ناگماکدوخ ، اب  هزرابم  يارب  اهنت  هکلب  ماـقم ;  يوزرآ 

.تسا ادخ  ياضر  بلج  يارب  طقف  دنا و  هدرک  لامیاپ 

! یگرم نینچ  اشوخ   59

(. داتسیا مالسلا ) هیلع  ) ماما دودحم  رکشل  ربارب  رد  دمآ و  البرک  هب  یمیظع  رکشل  اب  دعس  نب  رمع  هک  تشذگن  يزیچ  )

میدقت ماما  هب  ار  دعس  نبا  همان  درک و  مالس  .دمآ  مالسلا ) هیلع  ) ماما دزن  دعس  نب  رمع  هداتسرف 

یقرواپ

ص 382. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 147 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 391

؟ يا هدمآ  ام  راید  هب  ارچ  نم ! يالوم  درک : ضرع  دومن و 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

توعد ارم  دنتـشون و  همان  نم  هب  امـش  رهـش  یلاها  ْمُْهنَع ; ! ُفِرَْـصنَأ  اَنَأَف  ِینوُهِرَک  ْذِإ  اّمَأَف  َمِدـْقَأ ، ْنَأ  اذـه  ْمُکِرْـصِم  ُلْهَأ  ََّیلِإ  َبَتَک  »
(1 !«.) تشگ مهاوخ  زاب  دندونشخان  نم  ندمآ  زا  رگا  و  دنا ، هدرک 

: دومرف دعس  نب  رمع  هداتسرف  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما تسا : هدرک  تیاور  یمزراوخ 

ِینوُرُْصنَی َو ِینوُعَنْمَی َو  ِینوُعَیاُبیَف َو  ْمُهیتآ  ْنَا  اذه  ْمُکِرْـصِم  ُلْهَأ  ََّیلِإ  َبَتَک  ْنِکل  َو  َدَلَْبلا ، اَذه  ْدِرَا  َْمل  یِّنِا  یِّنَع  َکَبِحاص  ْغَِّلب  اذه  ای  »
هکلب ما ، هدماین  راید  نیا  هب  دوخ  نم  وگب ، تریما  هب  نم  فرط  زا  ُْتئِج ;  ُْثیَح  ْنِم  ْمُْهنَع  ُْتفَرَْصنِا  ِینوُهِرَک  ْنِاَف  ِینُولُذْخَی  ال 
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نیا مدرم 

زا دندونـشخان  رگا  سپ  دنیامن ، میرای  دنرادزاب و  منانمـشد  زا  ارم  دننک و  تعیب  نم  اب  میایب و  ناشدزن  هب  ات  دندرک  توعد  ارم  راید 
(2 «.) مدرگ یم  زاب  ما  هدمآ  هک  یهار 

اب گنج  زا  ارم  دنوادخ  هک  مراودیما  تفگ : دعـس  نبا  تخاس ، ربخ  اب  رما  نایرج  زا  ار  وا  تشگزاب و  دعـس  نب  رمع  هداتـسرف  یتقو 
: تشون خساپ  رد  وا  یلو  دناسر  دایز » نبا   » عالّطا هب  ار  ماما  هتساوخ  نیا  هاگنآ  .دناهرب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

میهاوـخ ار  دوـخ  رظن  اـم  درک ، نینچ  رگا  .دـننک  تعیب  دـیزی  اـب  شناراـی  ماـمت  وا و  اـت  هاوـخب ، مالـسلا ) هـیلع  ) یلع نـب  نیـسح  زا  »
!«. ...تشون

«. تسین حلص  تیفاع و  ناهاوخ  دایز ، نب  هللادیبع  هک  تسا  نیا  نم  رّوصت  : » تفگ دیسر ، دعس  نبا  تسد  هب  دایز  نبا  همان  نوچ 

.داتسرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دزن  ار  دایز  نب  هللادیبع  همان  نتم  دعس ، نب  رمع 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

یقرواپ

ص 384. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 435 و  دیفم ، داشرا  ص 311 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 241. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 2

هحفص 392

زا رتالاب  ایآ  .داد  مهاوخن  خـساپ  دایز  نبا  همان  نیا  هب  زگره  نم  ِِهب ;  ًاَبَحْرَمَف  َتْوَْملا ، َّالِإ  َوُه  ْلَهَف  ًادـَبَا ، َِکلذـِب  َداـیِز  َْنبِا  ُبیجُأ  ـال  »
(1 !«.) یگرم نینچ  اشوخ  دوب !؟ دهاوخ  یماجنارس  گرم 

میوگب نخس  وت  اب  مهاوخ  یم   60

یتاقالم مه  اب  هاپـس  ود  هلـصاف  رد  ماگنه  بش  مهاوخ  یم  هک  تخاس  هناور  دعـس  نب  رمع  دزن  يدـصاق  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
رد دوخ  نارای  زا  نت  تسیب  اب  زین  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  شنارای و  زا  رفن  تسیب  اب  دعـس  نبا  دیـسر  ارف  بش  نوچ  .میـشاب  هتـشاد 

.دنتفای روضح  دوعوم  ّلحم 

اهنت دنوش  رود  ات  داد  روتسد  دوخ  نارای  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما
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هّیقب هب  شمالغ ، صفح و  شدـنزرف  زج  هب  زین  دعـس  نبا  روط  نیمه  .تشاد  هاگن  دوخ  دزن  ار  شدـنزرف  ربکا  یلع  شردارب و  ساّبع 
.دنوش رود  داد ، روتسد 

: دومرف درک و  نخس  زاغآ  مالسلا ) هیلع  ) ماما ادتبا 

َیلِإ ََکل  ُبَْرقَأ  ُهَّنِإَف  یعَم ، ْنُک  َمْوَْقلا َو  ِءالُؤه  ْرَذ  َتِْملَع ؟ ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِیُنِلتاُقتَأ َو  َكُداعَم ؟ ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهّللا  یِقَّتَت  امَأ  دْعَس  َْنباَی  َکَْلیَو  »
زا ایآ  دعس ، رسپ  يا  وت ، رب  ياو  یلاعَت ;  ِهّللا 

؟ متـسه یـسک  هچ  رـسپ  نم  یناد  یم  هک  یلاح  رد  یگنج  یم  نم  اب  ایآ  يرادـن ؟ ساره  تسوا ، يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادـخ 
«. تسادخ هب  وت  یکیدزن  بجوم  نیا  هک  شاب  ام  اب  نک و  اهر  ار  هورگ  نیا 

ار نآ  نم  ََکل ; اهیْنبَأ  اَنَأ  : » دومرف ( مالـسلا هیلع  ) ماما .دننک  ناریو  ار  ما  هناخ  مسرت  یم  موش  ادج  هورگ  نیا  زا  رگا  تفگ : دعـس  نبا 
: دومرف ماما  .ددرگ  هرداصم  ملاوما  هک  مکانمیب  نم  تفگ : دعس  نبا  مزاس .» یم  وت  يارب 

یقرواپ

ص 253. يرونید ، لاوطلا  رابخا   . 1

هحفص 393

«. مهد یم  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  زاجح ، رد  مدوخ  لام  زا  نم  ِزاجِْحلِاب ;  ِیلام  ْنِم  اْهنِم  ًاْریَخ  َْکیَلَع  ُِفلْخُأ  اَنَأ  »

(. دنارذگب ریشمش  مد  زا  ار  همه  دریگ و  مشخ  نانآ  رب  دایز  نبا  مسرت  یم   ) مکانمیب ما  هداوناخ  ناج  زا  نم  تفگ : دعس  نبا 

يو زاو  دادن  یخساپ  درک و  توکس  ددرگ ، یمن  زاب  دوخ  میمصت  زا  دعس  نبا  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
: دومرف تساخ ، یم  رب  اج  زا  هک  یلاح  رد  دنادرگرب و  ور 

وت ًاریسَی ;  ّالِإ  ِقارِْعلا  ُِّرب  ْنِم  َلُکْأَت  ّالَأ  اوُجْرََال  یِّنِإ  ِهّللاَوَف  َكِرْشَح ، َمْوَی  ََکل  َرَفَغ  َو ال  الِجاع ، َکِشاِرف  یلَع  ُهّللا  َکََحبَذ  ََکلام ، »
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تناج ترتسب  رد  يدوز  هب  دنوادخ  دوش ! یم  هچ  ار 

«. يروخن يزیچان ، رادقم  زج  قارع ، مدنگ  زا  هک  مراودیما  نم  دنگوس ! ادخ  هب  .دزرماین  زیخاتسر  زور  رد  ار  وت  دریگب و  ار 

(1 !«.) تسا یفاک  ارم  قارع  وج  ُِّرْبلا ;  ِنَع  ٌهَیافِک  ِریعَّشلا  ِیف  َو  : » تفگ ازهتسا  هب  هناخاتسگ  دعس  نبا 

رکشل هدنامرف  هک  نیا  بلاج  دنکن ، یعالّطا  یب  ياعّدا  ادرف ، سک  چیه  ات  دزادرپ  یم  تّجح  مامتا  هب  ماگ  ره  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
تواسق یمحریب و  زا  سرت  شرذع  اهنت  دنک ، یم  قیدصت  ار  وا  نمشد  ندوب  قحان  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ّتیناّقح  ًاحیولت  زین  نمـشد 

! تسا یبلاج  فارتعا  نیا  تساهنآ و 

، تسا شتآ  نیا  نتخورفا  نمـشد  شالت  مامت  تسا و  گنج  شتآ  ندرک  شوماخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما شـالت  ماـمت  رگید  يوس  زا 
.درب یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  هّیما  ینب  نامدود  تموکح  مامت  دشک و  یم  هلعش  ماجنارس  شتآ  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ 

یقرواپ

ص 389-388. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 164-166 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 394

مراد تسود  ار  بوبحم  اب  زاین  زار و  نم   61

تعیب نتفرگ  يارب  دعـس  نب  رمع  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  يریذـپان  میلـست  زیمآ و  تملاـسم  ياـه  هار  ندـنام  هجیتن  یب  زا  سپ  )
تمـس هب  هدایپ  هراوس و  نت  نارازه  نامرف  نیا  اب  .درک  رداص  ار  هلمح  نامرف  اعوسات  رـصع  رد  شنارای  ماما و  نتـشک  اـی  يراـبجا و 

( مالـسلا هیلع  ) ماما نایرکـشل  شوگ  هب  دیچیپ و  البرک  نابایب  رد  اهنآ  همهمه  يادـص  دـندش ، هناور  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبعابا يودرا 
(. دیسر

«. دیآ یم  وس  نیدب  نمشد  ردارب ! يا  : » درک ضرع  دش و  بایفرش  مالسلا ) هیلع  ) ماما رضحم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  ساّبع  ترضح 

: دومرف تساخرب و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

َلوُقَتَف ْمُهاْقلَت  یّتَح  یِخَأ  ای  َْتنَأ  یِسْفَِنب  ْبَکِْرا  ُساّبَع ! ای  »
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ورب وش و  راوس  ردارب ! يا  تیادف  هب  مناج  ساّبع ! يا  ْمِِهب ; ؟ َءاج  اّمَع  ْمُْهلَأْسَت  َو  ْمَُکلاَدب ؟ ام  َو  ْمَُکل ؟ ام  ْمَُهل :

.»؟ هدش هداد  نانآ  هب  يا  هزات  روتسد  هچ  سرپب : و  تسا ؟ هداد  يور  هچ  تسیچ ؟ اهنآ  فده  سرپب ! اهنآ  زا 

دـمآ و نمـشد  هاپـس  ربارب  رد  دـندوب ، ناـنآ  هلمج  زا  رهاـظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هک  راوس  تسیب  اـب  ساـّبع ، مشاـه » ینب  رمق  »
.»؟ دیهاوخ یم  هچ  و  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  : » دیسرپ

هدامآ ای  دـیوش ) میلـست  لماک  روط  هب   ) دـیریذپب ار  وا  مکح  ای  مییوگب  امـش  هب  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  ریما  نامرف  یگزات  هب  دـنتفگ :
.دیشاب رازراک 

«. مناسرب ناشیا  هب  ار  امش  مایپ  مورب و  مالسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  مردارب )  ) دزن ات  دینکم  باتش  : » دومرف ساّبع 

غالبا ام  هب  ار  شخساپ  ناسرب و  مالسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  هب  ار  ام  مایپ  : » دنتفگ دنتفریذپ و  نانآ 

هحفص 395

«. نک

هاپـس ربارب  رد   ) اجنامه شناهارمه  دـناسر و  ضرع  هب  ار  ارجام  تشگرب و  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دزن  ییاـهنت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ساـّبع
.دنتخادرپ دعس  نبا  هاپس  تحیصن  هب  دندنام و  نمشد )

درک و باطخ  ردارب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـناسر ، مالـسلا ) هیلع  ) ماما ضرع  هب  ار  دعـس  نبا  مایپ  مالـسلا ) هیلع  ) ساّبع هک  یماـگنه 
: دومرف

یِّنَأ ُمَْلعَی  َوُهَف  ُهُرِفْغَتْـسَن ، ُهوُعْدَن َو  َهَْلیَّللا َو  اَنِّبَِرل  َیِّلَُـصن  انَّلََعل  َهَّیِـشَْعلا  اَّنَع  ْمُهَعَفْدَت  هَوْدُـغ َو  یلِإ  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِاَف  ْمِْهَیِلا  ْعَجِْرا  »
ات ار  گنج  هک  هاوخب  نانآ  زا  یتسناوت  هچنانچ  درگرب ، نانآ  دزن  ِرافِْغتْسِْالا ;  ِءاعُّدلا َو  َهَْرثَک  ِِهباتِک َو  َهَوالِت  َُهل َو  َهالَّصلا  ُّبِحُأ  ُْتنُک 

زار هب  میراذگب و  زامن  دنوادخ  هاگرد  هب  بش  نیا  رد  ات  ریگب ، تلهم  ار  بشما  کی  دنزادنایب و  ریخأت  هب  ادرف  مد  هدیپس 
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تـسود ار  رافغتـسا  ناوارف و  ِزاین  زار و  و  نآرق )  ) شباتک توالت  وا و  يارب  ِزامن  نم  هک  دناد  یم  ادـخ  .میزادرپب  رافغتـسا  زاین و  و 
«. مراد

درک و باطخ  نانآ  هب  تفرگ ، رارق  هاپـس  يور  رد  ور  هک  یماگنه  تشگرب و  نمـشد  تمـس  هب  بسا  رب  راوس  مالـسلا ) هیلع  ) ساّبع
«. دهاوخ یم  تلهم  امش  زا  ار  بشما  کی  مالسلا ) هیلع  ) هللادبع ابا  مدرم ! يا  : » دومرف

! هللا ناحبس  تفگ : يدیبز  جاّجح  نب  ورمع  هک  نآ  ات  دش  لدب  ّدر و  ییاهوگتفگ  دعس  نب  رمع  نایهاپس  نایم  رد  نخس ، نیا  زا  سپ 
ثعشا نب  سیق  .يریذپب  هک  دوب  راوازس  دندرک ، یم  ییاضاقت  نینچ  وت  زا  دندوب و  راّفک )  ) ملید مدرم  زا  نانیا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 

هب تفگ : دعـس  نبا  دیگنج .» دنهاوخ  وت  اب  ادرف  درک و  دنهاوخن  تعیب  نانآ  هک  دنگوس ! مناج  هب  ریذپب ، ار  اهنآ  تساوخرد  : » تفگ
! مهد یمن  تلهم  نانآ  هب  ار  بش  نیا  زگره  دننک  نینچ  هک  منادب  رگا  دنگوس ! ادخ 

هب شیادص  هک  ییاج  رد  دمآ و  ام  دزن  دعـس  نب  رمع  هداتـسرف  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح نب  یلع  زا  یتیاور  رد 
امش هب  ادرف  ات  ام  : » تفگ داتسیا و  دیسر  یم  شوگ 

هحفص 396

(1 «.) دیشک میهاوخن  تسد  امش  زا  دیدز ، زابرس  رگا  درب و  میهاوخ  دایز  نب  هللادیبع  دزن  ار  امش  دیدش  میلست  رگا  میهد ، یم  تلهم 

نیرت ثیبخ  زا  يرگید  دوب و  مدآ  هلالس  نیرت  صلاخ  نیرت و  كاپ  زا  یکی  هک  دنتفرگ  رارق  مه  ربارب  رد  رکـشل  ود  البرک  رد  يرآ 
و دنک ، تولخ  دوخ  يادخ  اب  یگدنز  تاعاس  نیسپاو  رد  ات  تساوخ  یم  تلهم  ار  یبش  رکشل  کی  .ناطیش  ناوعا  نیرت  فیثک  و 
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یتسپ و طاـطحنا و  ياـه  هنومن  نیرخآ  اـت  تفر  یم  يرگید  و  دزاـس ، تـالاح  نیرتهب  رد  هللا  ءاـقل  هداـمآ  ار  دوخ  وا  زاـین  زار و  اـب 
.دراذگب شیامن  هب  تسادخ  ربمغیپ  نیرتگرزب  راگدای  هک  یسک  ربارب  رد  ار  تلاذر 

.دوب ییانثتسا  رظن  نیا  زا  البرک  هنحص 

ییوگ .دوب  هدرک  رپ  ار  البرک  ياضف  دندوب ، هداد  رـس  ناشیاوشیپ  يوریپ  هب  هک  ماما  نارای  تاجانم  همزمز  يادـص  دوب ! یبیجع  بش 
یم تداهـش  قشع  هب  اهلد  ریظن ، یب  یناحور  طیحم  نآ  رد  تشهب ; نانزاخ  حـیبست  يادـص  اـی  دوب  یهلا  شرع  رد  ناگتـشرف  ياوآ 

.دندرک یم  يرامش  هظحل  مد ، هدیپس  راظتنا  رد  دیپط و 

اروشاع بش  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما یخیرات  هبطخ   62

.دناوخارف دوخ  دزن  هب  بورغ  کیدزن  ار  دوخ  نارای  ماما  دعس ، نبا  هاپس  تشگزاب  زا  سپ 

هب مردپ  مدینش  .مونشب  ار  وا  نانخس  ات  متفر  ماما  کیدزن  مدوب ، رامیب  هک  یلاح  رد  زین  نم  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع 
: دومرف یم  دوخ  باحصا 

ْنَأ یلَع  َكُدَمْحَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِءاَّرَّضلا ، ِءاّرَّسلا َو  یَلَع  ُهُدَمْحَأ  َو  ِءانَّثلا ، َنَسْحَأ  ِهّللا  یَلَع  ِیْنُثا  »

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 392-391 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 315-316 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 397

.َنیکِرْشُْملا َنِم  اْنلَعْجَت  َْمل  َو  ًهَِدْئفَأ ، ًاراْصبَأ َو  ًاعامْسَأ َو  اَنل  َْتلَعَج  َو  ِنیِّدلا ، ِیف  انَتْهَّقَف  َو  ِنآْرُْقلا ، اَنَتْمَّلَع  َو  ِهَُّوبَّنلِاب ، انَْتمَرْکَأ 

ًاعیمَج یِّنَع  ُهّللا  ُمُکازَجَف  ِیْتَیب ، ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  ََّربَأ َو ال  ْتَیب  َلْهَأ  َو ال  ِیباحْـصَأ ، ْنِم  ًاْریَخ  یلْوَأ َو ال  ًاباحْـصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإَف ال  ُدَْعب ، اّمَأ 
اَذه ٌمامِذ ، یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح ، یف  ًاعیمَج  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل ، ُْتنِذَأ  ْدَق  یِّنِإ  الَأ َو  ًاَدَـغ ، ِءادـْعَْالا  ِءالُؤه  ْنِم  انُمْوَی  ُّنُظََال  یِّنِإ  الَأ َو  ًاْریَخ ،

«. الَمَج ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِشَغ  ْدَق  ُْلیَّللا 

نیرتهب منک  یم  شیاتس  ار  يادخ  »
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ترـضح  ) يربماـیپ هب  ار  اـم  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  وت  ایادـخ ! راـب  .یتخـس  شیاـسآ و  رد  میوـگ  یم  ساپـس  ار  وا  اـه و  شیاـتس 
انیب و یمشچ  اونـش و  یـشوگ  یتخاس و  نید  رد  هیقف  ار  ام  یتخومآ و  ار  نآرق  ام  هب  یتشاد و  یمارگ  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم

.يدادن رارق  نیکرشم  هرمز  رد  ار  ام  يدومرف و  اطع  ام  هب  هاگآ  یلد 

یمن متیب  لها  زا  رتدنب  ياپ  يدنواشیوخ  هب  و  رتراکوکین ، یتیب  لها  مرادن و  غارس  دوخ  باحـصا  زا  رتهب  رترب و  ینارای  نم  دعب ، اّما 
! دیامرف تیانع  ریخ  شاداپ  امش  همه  هب  دنوادخ  مسانش ;

امـش زا  ار  دوخ  تعیب  دـیورب و  هک  مداد  هزاجا  امـش  هب  نم  .دـیماجنا  دـهاوخ  اجک  هب  نانمـشد  نیا  اب  اـم  راـک  ادرف  هک  مناد  یم  نم 
نوچمه یکیرات  نیا  زا  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  امـش  بش  یهایـس  .تسین  امـش  هدهع  رب  نم  بناج  زا  يا  هّمذ  دهع و  چـیه  متـشادرب ،

(1 («.) دیوش رود  رطخ  ّلحم  زا  و   ) دینک هدافتسا  بکرم  کی 

: دومرف بش  نآ  رد  ماما  دیوگ : یم  مثعا  نبا 

اوُذِخَّتا اُوموُقَف َو  َلَْبقَأ  ْدَـق  ُْلیَّللا  اَذـهَف  ًاْریَخ ، یِّنَع  ُهّللا  ُمُکازَجَف  ْتَیب ، َلْهَأ  َلَْضفَأ  َلَدـْعَأ َو ال  ْمُْکنِم َو ال  َّحَـصَأ  ًاباحْـصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ ال  »
ْنِم لُجَر  ْوَأ  ِِهبِحاص  ِدَِیب  ْمُْکنِم  لُجَر  ُّلُک  ْذُخْأَْیلَو  الَمَج ،

یقرواپ

ص 393-392. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 317 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 398

اَمل یْلتَق  یلَع  اوُرَدَـق  ِینُوباـصَأ َو  َْول  َو  يِْریَغ ، َنوـُُبلْطَی  ـال  ْمُهَّنِإَـف  َمْوَْـقلا ، ِءـالُؤه  ِینوُرَذ َو  ِلـْیَّللا َو  اَذـه  ِداوَـس  ِیف  اوـُقَّرَفَت  ِیتَوْـخِإ َو 
«. ْمُکُوبَلَط

دوخ نادناخ  زا  ار  ینادناخ  چیه  رت و  لداع  رت و  ملاس  امش  زا  ار  یباحصا  چیه  نم  »
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! دیامرف اطع  وکین  شاداپ  امش  هب  دنوادخ  .مرادن  غارس  رترب 

ره و  دیوش ) رود  اجنیا  زا  و  ، ) دینک هدافتـسا  بکرم  کی  دننامه  هب  نآ  یکیرات  زا  دیزیخرب و  هدروآ ، ور  هک  تسا  بش  نیا  نونکا 
نمشد هورگ  نیا  اب  ارم  دیوش و  هدنکارپ  بش  یهایس  نیا  رد  دیریگب و  ارم  نادرم  زا  نت  کی  تسد  ای  شتسود  تسد  امـش  زا  کی 

(1 !«.) دمآ دنهاوخن  امش  غارس  هب  رگید  دنناسرب ، لتق  هب  ارم  دنبای و  تسد  نم  رب  رگا  دنبلط و  یم  ارم  اهنت  نانآ  هک  دیراذگب ، اهنت 

دزن دیسر  تداهش  هب  مردپ  شیادرف  هک  یبش  نآ  رد  نم  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  زا  یلامث  هزمحوبا 
نم ناج  دصق  اهنت  هورگ ، نیا  .دینک  هدافتسا  بکرم  ناونع  هب  نآ  یکیرات  زا  تسا ، بش  نونکا  دومرف : شنارای  هب  ماما  مدوب ، مردپ 

«. دیورب هک  دیدازآ  امش  دنرادن ، يراک  امش  اب  دنتشک  ارم  نوچ  دنا و  هدرک 

تبرـش تباکر  رد  مینام و  یم  ام  !« ) دابم يزیچ  نینچ  زگره  دنگوس ! ادـخ  هب  هن  : » دـنتفگ ادـص  کی  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نارای  یلو 
: دومرف درک  هظحالم  تداهش  زرم  ات  ار  باحصا  يرادافو  نوچ  ماما  میشون ) یم  تداهش 

امـش زا  یـسک  دش و  دیهاوخ  لئان  تداهـش  ضیف  هب  نم  دننامه  امـش  همه  ادرف  ٌلُجَر ;  ْمُْکنِم  ُِتْلفَی  ال  َِکلذَک ، ًاَدَـغ  َنُولَتُْقت  ْمُکَّنِإ  »
«. دنام دهاوخن  یقاب 

وت باکر  رد  ار  شهار  رد  تداهـش  راختفا  هک  ساپـس  ار  يادـخ  َکَعَم ; ِْلتَْقلِاب  انَفَّرَـش  يذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلَا  : » دـنتفگ ینامداش  اب  ناراـی 
!«. درک ام  بیصن 

یقرواپ

ص 170-169. ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 399

: دندومرف هاگنآ  درک و  اعد  نانآ  همه  ّقح  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

دنلب ار  دوخ  ياهرس  اوُرُْظنا ;  ْمُکَسوُؤُر َو  اوُعَفِْرا  »
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!«. دینیبب ار  دوخ  هاگیاج  دینک و 

ار مادک  ره  عیفر  هاگیاج  مالسلا ) هیلع  ) ماما دندرک و  هدهاشم  نیرب  تشهب  رد  ار  دوخ  ماقم  هاگیاج و  هدرک و  رظن  باحصا  نارای و 
: دومرف یم  داد و  یم  ناشن  اهنآ  هب 

وت و رصق  نیا  تسوت و  نآ  زا  هاگیاج  نیا  سک ! نالف  يا  ُنالُف ;  ای  َُکتَجَرَد  ِهِذه  َو  ُنالُف ، ای  َكُرْصَق  اذه  َو  ُنالُف ، ای  َُکلِْزنَم  اذه  »
«. وت عیفر  هجرد  نآ 

رتعیرس ات  دنتفر  یم  اهریشمش  اه و  هزین  لابقتـسا  هب  راختفا ) يداش و  اب   ) زاب ياه  هرهچ  هداشگ و  ياه  هنیـس  اب  باحـصا  هک  دوب  نیا 
(1) .دنسرب دنراد ، تشهب  رد  هک  یهاگیاج  هب 

ریلد نارای  قح و  هار  نادیهـش  هوسا  ماما و  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگنایب  یخیرات ، بش  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما یخیرات  هبطخ  نیا 
خیرات هک  هوکشرپ  یتداهش  زا  لابقتسا  دنتفاتـش ، نآ  زا  لابقتـسا  هب  دنتـشاد  شیپ  رد  هک  یتشونرـس  زا  لماک  یهاگآ  اب  شزابکاپ  و 

.درک اوسر  ار  تریس  تشز  ناقفانم  تخاس و  نشور  ار  مالسا 

.دمآرد دنبرد  ياه  تّما  همه  يارب  یندشن  شومارف  یقشمرس  تروص  هب  دیدرون و  رد  ار  راصعا  نورق و  نآ  جاوما  هک  یتداهش 

نادـیم نیا  رد  سک  ره  هک  درک  مالعا  شنارای  همه  هب  و  درک ، وگزاب  ار  ادرف  ثداوح  ماـمت  تحارـص  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما يرآ ،
.دنداد ناشن  اهنآ  همه  هب  عقوم  هب  ار  ییاهر  تاجن و  هار  و  دش ، دهاوخ  دیهش  دنامب 

ملع و اب  و  زگره ! وت  زا  دعب  یگدـنز  هک  دـنتفگ  ادـصکی  دـندوب ، هدـش  عمج  عمـش  نآ  درگ  نتخوس  قشع  هب  هک  ناگناورپ ، نآ  اّما 
ار نآ  دْهَش  دنتفاتش و  تداهش  لابقتسا  هب  یهاگآ 

یقرواپ

ص 298. ج 44 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 400

نوچمه
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.دندیسر نادیواج  یگدنز  هب  قح  برق  راوج  رد  دندیشون و  تایح  بآ 

.داب ناشناج  شون  زیچ  ره  زا  رت  نیریش  دهش  نیا 

! میراد یمن  رب  تنماد  زا  تسد  زگره   63

: دیوگ یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رتخد  هنیکس ، ترضح  هک  تسا  هدمآ  نیعلا » رون   » باتک زا  لقن  هب  هبکاسلا » هعمدلا   » باتک رد 
نانز هک  مدوب  نارگن  دومن ، بلج  ار  مهّجوت  يا  هلاـن  هیرگ و  يادـص  هاـگان  هک  مدوب  هتـسشن  همیخ  ناـیم  رد  یباـتهم  بش  کـی  رد 

یم نینچ  دندز ، هقلح  وا  دوجو  درگ  هب  شباحصا  هک  یلاح  رد  هتسشن و  مردپ  مدید  متفر ، نآ  لابند  هب  متساخاپب و  .دنوش  مهّجوتم 
: دیامرف

ُمِْهیَلَع َذَوْحَتْـسا  ُمُهَّنَِـال  ُْرمَْـالا ، َسَکَْعنا  ِدَـق  َو  ْمِِهبُوُلق ، ْمِِهتَنِْـسلَِأب َو  ینوُعَیاـب  مْوَق  یلَع  ُمِدـْقَأ  یِّنَأ  ْمُکِْملِِعل  یعَم  ُْمتْجَرَخ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعِإ ، »
یشْخَأ َو  ْمِِهْبلَس ، َدَْعب  یمیرَح  َْیبَس  َو  َّيَدَی ، َْنَیب  ُدِهاُجی  ْنَم  َْلتَق  یْلتَق َو  ّالِإ  ٌدَصْقَم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْسَیل  َنْالا  .ِهّللا َو  َرْکِذ  ْمُهیْسنَأَف  ُناْطیَّشلا 
ُلیبَّسلا ٌریتَس َو  ُْلیَّللاَف  ْفِرَْـصنَْیلَف ، َِکلذ  ْمُْکنِم  َهِرَک  ْنَمَف  ٌمَّرَُحم ، ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انَْدنِع  ُعْدَْخلا  .َنُویْحَتْـسَت َو  َنوُمَْلعَت َو  ْوَأ  َنوُمَْلعَت  ام  ْمُکَّنَأ 

ُلوُسَر يِّدَـج  َلاق  ْدَـق  َو  ِنمْحَّرلا ، ِبَضَغ  ْنِم  ًاـّیَِجن  ِناـنِْجلا  ِیف  ًادَـغ  اـنَعَم  َناـک  ِهِسْفَِنب  اـناساو  ْنَم  َو  ریجَِهب ، َْسَیل  ُْتقَْولا  ریطَخ َو  ُْریَغ 
، َِمئاْقلا ُهََدلَو  َرَصَن  ینَرَصَن َو  ْدَقَف  ُهَرَصَن  ْنَمَف  ًادیرَف ، ًاناشْطَع  ًادیحَو  ًابیرَغ  َءَالَبْرَک  ِّفَِطب  ُلَتُْقی  ٌْنیَـسُح  يَدلَو  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا

«. ِهَمایِْقلا َمْوَی  اِنبْزِح  ِیف  َوُهَف  ِِهناِسِلب  انَرَصَن  َْول  َو 

دنا هدرک  تعیب  نم  اب  ناشبلق  نابز و  اب  هک  مور  یم  یموق  يوس  هب  نم  دیدرک  یم  رکف  هک  دیدش  هارمه  نم  اب  ینامز  امـش  دـینادب ! »
ادخ دای  زا  ار  اهنآ  هدش و  هریچ  اهنآ  رب  ناطیش  مینیب ، یم  ار  نآ  سکع  نونکا  و 
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نم و  دـنرادن ، نانآ  تراغ  زا  دـعب  نم  هداوناخ  ندـناشک  تراسا  هب  مناهارمه و  نم و  نتـشک  زج  یفدـه  اهنآ  و  تسا ، هدومن  لفاغ 
ارم هک  دیراد  مرش  یلو  دیراد ، ربخ  ای  دیشاب  ربخ  یب  تیعضو  نیا  زا  امش  زا ) یضعب   ) مسرت یم 

هحفص 401

ار ام  رانک  رد  ندـنام  سک  ره  سپ  .تسا  مارح  گنرین  هعدـخ و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  ام  دزن  دـینادب  .دـینک  كرت 
ناج اب  سک  ره  یلو  رایسب ; نتفر  يارب  مه  نامز  رطخ و  یب  هار  تسا و  یبوخ  شـشوپ  بش  هک  ددرگزاب  نونکا  مه  ددنـسپ ، یمن 

هدومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  مّدج  .دوب  دهاوخ  نیرب  تشهب  رد  ام  اب  هتفای و  تاجن  دنوادخ  مشخ  زا  دنک  يرای  ار  ام  دوخ 
شدنزرف ارم و  دیامن ، يرای  ار  وا  سک  ره  .دش  دهاوخ  دیهـش  هنـشت  اهنت و  بیرغ و  البرک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح مدـنزرف  تسا :

«. ...دوب دهاوخ  ام  بزح  رد  تمایق  زور  رد  دنک ، يرای  ار  ام  شنابز  اب  سک  ره  تسا و  هدرک  يرای  ار  جع ) ) مئاق ترضح 

الاب نامسآ  يوس  هب  ار  مرـس  دوش ، نم  هّجوتم  مدیـسرت  دادن ، مناما  هیرگ  متـسیرگن ، دوب  هتخادنا  نییاپ  ار  شرـس  هک  مردپ  هرهچ  هب 
: مدرک ضرع  متفرگ و 

ناملاظ نانآ  رب  نکن و  باجتسم  نانآ  زا  ار  ییاعد  چیه  رادرب و  ناشیرای  زا  تسد  دنتشادرب ;  ام  يرای  زا  تسد  مدرم  نیا  اهلا ! راب  »
!« راد ناشمورحم  تمایق  زور  رد  مّدج  تعافش  زا  نک و  ّطلسم  هحفصار 

؟ تسا هدـش  هچ  دومرف : دـید و  ارم  موثلک  ّما  ما  هّمع  دوب ، يراج  میاـه  هنوگ  رب  مناگدـید  زا  کـشا  متـشگ و  یم  زاـب  هک  یماـگنه 
دایرف ما  هّمع  مدرک ، لقن  ار  نایرج 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ...يروای یب  رب  ياو  يا  هانیسح ، او  هانسح ، او  هایلع ، او  هاّدجاو ، دز ،

: دومرف .ناسرب  نامّدج  مرح  هب  ار  ام  ردارب ! تفگ : ما  هّمع 

«. تسین راک  نیا  ماجنا  يارب  یهار  مرهاوخ ! يا  ناه  ٌلیبَس ;  َِکلذ  یلِإ  ِیل  َْسَیل  ُهاتُْخا ! ای  »

(. روآ ناشدای  هب  و   ) وگب تردارب  تردام و  ردپ و  تّدج و  تلزنم  زا  مدرم  نیا  يارب  درک : ضرع  موثلک  ّما 

: دومرف ماما 

َو الیبَس ، یْلتَق  ُْریَغ  ْمَُهل  امَف  یلْوَق ، اوُعَمْسَی  َْمل  اوُظِعَّتَی َو  ْمَلَف  ْمُُهتْظَعَو  َو  اوُرَّکَُذی ، ْمَلَف  ْمُُهتْرَّکَذ  »

هحفص 402

َدَعَو اذـِهب  َو  ِهَّیِزَّرلا ، ِلوُُزن  ِمْظَک  ِهَِّیلَْبلا َو  یَلَع  ِْربَّصلا  ِهَّیِرَبـْلا َو  ِّبَر  ِهـّللا  يَوـْقَِتب  َّنُکیـصوُأ  ْنِـکل  الیدَـج ، يرَّثـلا  یَلَع  ینْوَرَت  ْنَأ  َّدـُبال 
، دنتفریذپن یلو  مداد  ناشدنپ  دندرکن ، یهّجوت  یلو  مدرک  يروآدای  َدَمَّصلا ;  َدْرَْفلا  َیِهلِإ  ْمُُکتْعَّدَو  َدَعَو ، اِمل  َْفلُخ  َو ال  ْمُکُّدَج ،

هک يدنوادخ  ياوقت  هب  ار  امش  دید ، دیهاوخ  هداتفا  كاخ  هب  تشد  نیا  رد  ارم  راچان  هب  و  دنرادن ، نم  نتـشک  زج  یفده  چیه  نانآ 
، امــش ّدــج  .مـنک  یم  شرافــس  بئاـصم  ربارب  رد  يراد  نتــشیوخ  اـه و  يراـتفرگ  ربارب  رد  يراـبدرب  تـسا و  ملاــع  راــگدرورپ 

هناگی يادخ  هب  ار  امـش  .دوب  دهاوخن  نآ  رد  یفّلخت  هک  يا  هدعو  تسا  هداد  دـیون  زور  نیا  هب  ارم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ
«. مراپس یم  زاین  یب 

هب هکلب  دندرکن  متس  ام  هب  اهنآ  َنوُِملْظَی ; ) ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  ْنَِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  : ») درک توالت  ار  هیآ  نیا  ماما  متـسیرگ و  یتّدم  سپس 
(1 «.) دندومن یم  متس  دوخ 

ضرع مالـسلا ) هیلع  ) ماما هب  شدیـشر ) ردارب   ) یلع نب  ساّبع  ادتبا  مالـسلا ،) هیلع  ) هللادبع یبا  هناشنمدازآ  حیرـص و  نانخـس  زا  سپ 
زگره دنکن  ادخ  مینامب ؟ هدنز  وت  زا  سپ  هک  نیا  يارب  میرادرب ؟ وت  زا  تسد  هچ  يارب  درک :
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!! مینیبب ار  يزور  نینچ 

یکی ساّبع  زا  يوریپ  هب  بنیز ) ترـضح  نادنزرف   ) رفعج نب  هللادـبع  نادـنزرف  وا و  ناگدازردارب  نادـنزرف و  ماما و  ناردارب  هاگنآ 
هار نیرتهب  باختنا  رد  تماهش  يدرمیاپ و  يرادافو و  همه  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما ًاعبط  دنتفگ ، یهباشم  نانخـس  يرگید ، زا  سپ 

.دش داش  تشونرس  نیرتهب  و 

: دومرف دومن و  لیقع  نادنزرف  هب  يور  هاگنآ 

هب نم  کنیا  تسا ، یفاک  امش  نادناخ  يارب  ملسم  تداهش  راختفا  ْمَُکل ;  ُْتنِذَأ  ْدَق  اُوبَهِْذا  ِملْسُِمب ، ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْـسَح  لیقَع ! یَنب  ای  »
(«. دیهد تاجن  ار  دوخ  رطخ  رپ  يداو  نیا  زا  و   ) دیورب هک  مهد  یم  هزاجا  امش 

یقرواپ

هیآ 57. هرقب ،  . 1

هحفص 403

نیرتهب هک  ار  دوخ  ناگدازومع  دوخ و  راختفا  رالاس و  نادناخ و  ِگرزب  ام  دنیوگ  یم  دنیوگ !؟ یم  هچ  مدرم  : » دـندرک ضرع  اهنآ 
رب یمخز  شیوخ  ياه  هزین  اب  ای  مینک و  اهر  يریت  نمـشد  فرط  هب  اهنآ  اب  هک  نآ  یب  میدرک ، اهر  نمـشد  لاگنچ  رد  دـندوب  مدرم 

!!«. میربب راک  هب  نانآ  هیلع  يریشمش  ای  میزاس و  دراو  نمشد 

هار مییامن و  یم  داهج  وت  رانک  رد  میزاس و  وت  يادـف  ار  دوخ  لها  لاوما و  دوخ و  ناج  هکلب  مینک ، یمن  نینچ  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن 
! داب نامگنن  وت  زا  سپ  یگدنز  .مییامیپ  یم  یتسه  نآ  زاتشیپ  وت  هک  ار  تداهش  راختفا  رپ 

هاگشیپ رد  میورب ؟ مینک و  اهر  نمشد  هرصاحم  هقلح  رد  طیارـش  نیا  رد  ار  وت  ایآ  : » تفگ تساخ و  اپ  هب  هجـسوع  نب  ملـسم  سپس 
ات مرب و  ورف  اهنآ  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین  ات  دش  مهاوخن  ادـج  وت  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  میراد ؟ يرذـع  هچ  وت  ندراذـگ  اهنت  يارب  ادـخ 

هضبق
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هلمح نانآ  رب  گنـس  اب  منک  راکیپ  نآ  اب  هک  مشاـب  هتـشادن  یحالـس  رگا  منک و  یم  هلمح  ناـنآ  رب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  نیا 
«. مراپسب ناج  وت  هارمه  هک  اجنآ  ات  منک ،

: تفگ دوخ  يرادافو  نایب  نمض  تساخاپب و  یفنح » هللادبع  نب  دیعس   » مان هب  يرگید  عاجش  وا  زا  سپ 

رد ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تمرح  هک  میریگب  هاوگ  ار  دنوادخ  ات  تخاس  میهاوخن  اهر  ار ، وت  زگره  دنگوس  ادخ  هب  هن  »
شتآ رد  هدـش و  هدـنز  راب  رگد  موش و  یم  هتـشک  وت  هار  رد  هک  منادـب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  .میدرک  تیاـعر  وت  ّقح  رد  وا  باـیغ 
باکر رد  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  مه  زاب  دننک ، نینچ  نم  اب  راب ، داتفه  دنهد و  یم  داب  هب  ار  مرتسکاخ  موش و  یم  هدنازوس 
ینایاپ هک  تسا  هنادواج  یتمارک  نآ  زا  سپ  تسا و  راب  کی  طـقف  ندـش  هتـشک  هک  یلاـح  رد  منکن  نینچ  ارچ  سپ  .مهد  ناـج  وت 

«. درادن

نانخس باحصا ، زا  يرگید  هورگ  نیق و  نب  ریهز  مالسلا ) هیلع  ) ماما رادمان  نارای  وا ، زا  سپ 

هحفص 404

(1) .دنتخاس يراج  نابز  رب  يدننامه  یسامح 

هب رکـشل  هدنامرف  مدرم و  ياوشیپ  هک  یبش  دینک ، ادیپ  اروشاع  بش  نایرج  هیبش  ینایرج  دیناوت  یم  ایآ  دینزب ، قرو  ار  ناهج  خیرات 
راختفا اب  بش ، نآ  يادرف  رد  گرم  هب  نیقی  ملع و  اب  اهنآ  و  دهد ، هکلهم  زا  تاجن  هقطنم و  كرت  نذا  دوخ  نارسفا  نایهاپس و  همه 

! دننک وا  يادف  دنشاب  هتشاد  ناجرازه  رگا  هکلب  ناج ، کی  هن  هک  دنشاب  هدامآ  دننک و  يرادافو  مالعا  يداش  و 

هچ و  یندشن ، شومارف  بیجع و  هنحص  هچ  هوکشاب ، هسامح  هچ 
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.ینامسآ یهلا و  ربهر  کی  باکر  رد  ادخ و  هار  رد  تداهش  هب  ینیشتآ  قشع  هقالع و 

يرفاو مهـس  مادـک  ره  ددرگ  میـسقت  ناهج  نیملـسم  نایم  رد  اـهنآ  ریظن  یب  يراداـفو  و  خـسار ، مزع  نینهآ و  هدارا  رگا  کـش  یب 
.درک دنهاوخ  سویأم  هشیمه  يارب  ار  نانمشد  تشاد و  دنهاوخ 

.داب یمارگ  خیرات  نادرم  گرزب  نیا  دای 

! ورهر رپ  ناشهار  و 

لسع زا  رت  نیریش   64

یم وگزاب  اروشاع  بش  رد  ار  ترـضح  نادـناخ  نارای و  يرادافو  يارجام  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  زا  یتیاور  رد  یلاـمث  هزمحوبا 
ضرع مالـسلا ) هیلع  ) ماما هب  نسح  نب  مساق  ماگنه  نآ  رد  داد ، ار  شنارای  همه  تداهـش  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  اجنآ  اـت  دـنک ،

.»؟ دوب مهاوخ  نادیهش  رامش  رد  ادرف  مه  نم  ایآ  ْلَتُْقی ; ؟ ْنَم  ِیف  اَنَأ  : » درک

رد گرم  مدنزرف ! َكَْدنِع ; ؟ ُتْوَْملا  َْفیَک  َّیَُنب  ای  : » دومرف تفوطع  ینابرهم و  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یقرواپ

ص 442- دیفم ، خیش  داشرا  رد  ارجام  نیا  زا  یـشخب  ص 180-158 . ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 271 ;  ج 4 ، هبکاسلا ، هعمدـلا   . 1
.تسا هدمآ   443

هحفص 405

!«. رت نیریش  لسع  زا  ناجومع ! ِلَسَْعلا ; َنِم  یلْحَأ  ِّمَع  ای  : » درک ضرع  تسا .»؟ هنوگچ  وت  دزن 

: دومرف ماما 

هب تیومع  ادخ ! هب  يرآ  ِهّللاُْدبَع ;  یْنبا  میظَع َو  ءالَِبب  اُوْلبَت  ْنَأ  َدَْعب  یِعَم  ِلاجِّرلا  َنِم  ُلَتُْقی  ْنَم  ُدَـحََال  َکَّنِإ  َکُّمَع  َكادـِف  ِهّللاَو  يإ  »
!«. دش دهاوخ  دیهش  زین  راوخریش )  ) هللادبع مرسپ  تخس و  يراتفرگ  زا  سپ  مه  نآدوب  یهاوخ  نادیهش  زا  زین  وت  داب ! وت  يادف 

.»!؟ دوش یم  دیهش  زین  راوخریش  هللادبع  هک  دننک  یم  هلمح  مه  نانز  هب  نانآ  ایآ  ومع ! يا  : » تفگ مساق 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

الَف ًاَنََبل  ًءام َو  ُْتبَلَطَف  انِمَیِخ  یِلا  ُتْرِص  ًاشَطَع َو  یحوُر  ْتَّفَج  ِْذا  ِهّللاُْدبَع  ُلَتُْقی  َکُّمَع  َكاِدف  »
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َوُه ُهَرِْحنَیَف َو  مْهَِسب  ٌقِساف  ُهَیِمْرَیَف  َِّیف  ْنِم  ُهَِینْدَِال  ُُهلِمْحَأَف  يدَی  یلَع  ُهَنوُعَضَیَف  ِِهب  ینُوتْأَیَف  ِهیف ، ْنِم  َبَرْشَِال  ِیْنبِا  ینُولِوان  ُلُوقَأَف : ُّطَق ; ُدِجَأ 
ِقَْدنَْخلا ِیف  ُرِعُْست  َراّنلاَو  ْمِهیف  َهَّنِـسَْالا  ِیْنلَْجعَتَف  َکیف ، ًاباِستْحا  ًاْربَص َو  َّمُهّللَا  ُلُوقَأ : ِءامَّسلا َو  َیلِإ  ُهُعَفْرَأَف  یّفَک ، یف  ُهُمَد  ُضیفَیَف  یغاُنی 

«. ُهّللا ُدیُری  ام  ُنوُکَیَف  اْینُّدلا ، ِیف  تاقْوَأ  ِّرَمَأ  ِیف  ْمِْهیَلَع  ُّرُکَأَف  ِمَیِْخلا ، ِرْهَظ  ِیف  يذَّلا 

یم ریـش  ای  بآ  لابند  اه  همیخ  رد  مبات و  یب  دایز  یگنـشت  زا  نم  هک  دش  دهاوخ  هتـشک  یماگنه  هللادبع  داب ! وت  يادـف  هب  تیومع  »
هک نآ  زا  شیپ  .دنهد  متـسد  هب  ار  وا  نوچ  .موش  باریـس  شنابل  زا  منک  بلط  ار  هللادبع »  » مدنزرف سپ  .مبای  یمن  يزیچ  یلو  مدرگ 

! ددرگ يراج  مناتسد  رد  وا  نوخ  دنز و  یم  اپ  تسد و  وا  دفاکشب و  ریت  اب  ار  وا  يولگ  یقـساف  هاگان  مراذگب ، وا  ناهد  رب  ار  میاهبل 
.مراذگ یم  وت  باسح  هب  وت و  يارب  ار  نیا  مبلط و  یم  ربص  وت  زا  ایادخ ! میوگ : یم  منک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  وا  لاح  نآ  رد 

نیرت خـلت  نآ  رد  نانآ  رب  نم  دـشک و  هنابز  اـه  همیخ  تشپ  قدـنخ  زا  شتآ  دـناوخب و  دوخ  يوس  هب  ارم  نمـشد  ياـه  هزین  هاـگنآ 
ادخ هچنآ  درک و  مهاوخ  هلمح  میگدنز  تاظحل 

هحفص 406

«. داد دهاوخ  خر  دهاوخ ،

.دیچیپ اه  همیخ  رد  ربمایپ  نادنزرف  هیرگ  يادص  میتسیرگ و  زین  ام  تسیرگ و  وا  هاگنآ  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما 

: دنتشاد هضرع  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  دندرک و  نم  هب  هراشا  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز 

یم کشا  هک  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما دش .»؟ دهاوخ  هچ  مالسلا )) هیلع  ) داّجس ماما   ) یلع ام  رورس  تشونرس  »
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: دومرف تخیر ،

رد ارم  لسن  دنوادخ  دیشابن ) نارگن  (; ) مالسلا مهیلع  ) هَِّمئَا َهَِینامَث  ُوبَا  َوُه  َو  ِهیلِإ ؟ َنُولِـصَی  َْفیَکَف  اْینُّدلا  َنِم  یلْـسَن  َعَطْقَِیل  ُهّللا  َناک  ام  »
(1 (.»؟ تسا ماما  تشه  ردپ  وا  هک  یلاح  رد  دنبای  یم  تسد  هنوگچ  داّجس ) ماما   ) وا هب  .درک  دهاوخن  عطق  ایند 

شیپ یخیرات  بش  نآ  رد  ار  زیچ  همه  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  زا  هک  ینعم  رپ  تیاور  نیا  قبط 
ياقل قوش  زا  رپ  مارآ و  یحور  اب  سپـس  .تخاسن  ناـهنپ  دوخ  ناراـی  نادـنزرف و  رب  يزیچ  تفگ و  ار  اـه  ینتفگ  همه  دومرف ، ینیب 

.تفاتش تداهش  لابقتسا  هب  قح 

.دنتفر تداهش  لابقتسا  هب  یگمه  ناوارف  قایتشا  اب  هناهاگآ و  زین  لاسدرخ  رهاظ  هب  نادنزرف  یّتح  نادنزرف  نارای و 

يا هقباس  یب  تمظع  هوکـش و  اب  ار  هللا  ءایلوا  خـیرات  ثداوح  نیرت  خـلت  زا  یکی  هک  ینانخـس  نانخـس ، نیا  تسابیز  هچ  ادـنوادخ !
.تسا هدومن  تبث  ّتیرشب  خیرات  هنیس  رب  یندشن  شومارف  يا  هنوگ  هب  ار  یبلط  تداهش  ادخ و  هب  قشع  سرد  و  هدرک ، میسرت 

تلیـضف و ّقح و  نانمـشد  هک  یـسرد  دـشاب ، اشگهار  هدـنزومآ و  دـنب ، رد  ياه  تلم  همه  دارفا و  همه  يارب  دـناوت  یم  هک  یـسرد 
.درب یم  ورف  یقیمع  ساره  رد  ار  یناطیش  ياه  بتکم  نارادساپ 

یقرواپ

ص 116. مومهملا ، سفن  هب :  دینک  عوجر  نینچمه  ح 295 . ص 216-214 ، ج 4 ، ینارحب ، مشاه  دّیس  زجاعملا ، هنیدم   . 1

هحفص 407

گرزب يا  هثداح  يارب  يزاس  هدامآ   65

يراتسرپ نم  زا  بنیز  ما  هّمع  مدوب و  رامیب  دیسر ، تداهش  هب  نآ  يادرف  مردپ  هک  یبش  : » دیوگ یم  مالسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 
رذوبا قباس  مالغ  ( 1 «) يوح  » .دمآ همیخ  هب  هدیشک و  رانک  باحصا  زا  مردپ ، لاح  نیا  رد  .درک  یم 
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: درک یم  همزمز  ار  راعشا  نیا  مردپ  و  درک ، یم  هدامآ  ار  وا  ریشمش  دوب و  ترضح  نآ  تمدخ  رد  زین  يرافغ 

لیلَخ ْنِم  ََکل  ٍّفُأ  ُرْهَد  ای 

ِلیصَْالا ِقارْشِْالِاب َو  ََکل  ْمَک 

لیتَق ِبلاط  ْوَأ  بِحاص  ْنِم 

ِلیدَْبلِاب ُعَنْقَی  ُرْهَّدلا ال  َو 

ِلیلَْجلا َیلِإ  ُْرمَْالا  اَمَّنِإ  َو 

ِلیبَّسلا ُِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو 

یم نتـشک  هب  ار  تناقاتـشم  ناتـسود و  زا  رایـسب  هچ  ماش  حبـص و  ره  ییافو !؟ یب  ردـقچ  وت  وت ! یتسود  رب  فا  راگزور ! يا  ناـه ! »
دوخ هار  هب  يا  هدنز  دوجوم  ره  ددرگ و  یم  زاب  گرزب  يادخ  هب  اهراک  نایاپ  دریذپ و  یمن  یلدـب  نانآ ) ياج  هب   ) راگزور یهد و 

(«. درک دهاوخ  رادید  گرم  اب  ماجنارس  و   ) .تفر دهاوخ 

مدومن و توکـس  يراددوخ و  یلو  درـشف  ار  میولگ  هیرگ  متفاـی ، ار  وا  دوصقم  نم  درک ، رارکت  راـب  هس  اـی  ود  مردـپ  ار  راعـشا  نیا 
، تسا نانز  رد  هک  یبات  یب  بلق و  ّتقر  رطاخ  هب  دینـش ، ار  ماما  همزمز  نیا  نوچ  بنیز  ما  هّمع  اّما  .تسا  هدش  لزان  الب  هک  متـسناد 
: تفگ تفر و  مردپ  دزن  هب  رایتخا  یب  تساخاپب و  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  هب  شـسابل  هک  یلاح  رد  داد و  فک  زا  ار  ییابیکـش  نانع 

مردـپ همطاـف ، مرداـم  گوـس  رد  زورما ، ییوـگ  مدــید .) یمن  ار  بـشما  و   ) دیــسر یم  ارف  مـگرم  شاـک  يا  تبیــصم ! نـیا  زا  هآ 
ياهربخ ! ) ناگدـنامزاب هاگهانپ  يا  هتـشذگ و  ناکاین  هتـسیاش  نیـشناج  يا  ناه ! ما ! هتـسشن  نسح  مدـنمجرا ، ردارب  و  ناـنمؤمریما ،

!(. یهد یم  یکانتشحو 

یقرواپ

.تسا هدش  لقن  نوج »  » هعیشلا نایعا  رد  و  نیوج »  » دیفم خیش  داشرا  رد  يو  مان   . 1

هحفص 408

ُهَّیَخُأ َال ای  : » دومرف تسیرگن و  شرهاوخ  يوس  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  سپ 
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!«. دیابرب ار  تا  ییابیکش  ناطیش  ادابم  مزیزع ! رهاوخ  ُناْطیَّشلا ;  َکِْملِِحب  َّنَبِهُْذی 

! وت نابرق  هب  مناج  دش ؟ یهاوخ  هتشک  متس  هب  ایآ  هللادبعابا ! يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : ما  هّمع 

: دومرف دز و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  درشف و  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما يولگ  ضغب 

شیاسآ و رد  دـندرک ، یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ناداّیـص )  ) ار ناوخـشوخ ) ابیز و  يا  هدـنرپ   ) اطق غرم  رگا  َماَنل ; ! ْالَیل  اـطَْقلا  َكُِرت  َْول  »
«. تفر یم  باوخ  هب  شمارآ 

سپ دـنازوس ! یم  ار  مناج  هدرک و  راد  هحیرج  رتشیب  ارم  لد  نیا  و  ینیب ؟ یم  هتـسب  دوخ  رب  ار  هراچ  هار  ایآ  ياو ! يا  تفگ : ما  هّمع 
.داتفا شوه  یب  درک و  كاچ  نابیرگ  دز و  دوخ  تروص  رب 

: دومرف دروآ و  شوه  هب  ار  رهاوخ  تساخرب و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

ّالِإ ٌِکلاه  ءْیَـش  َّلُک  َّنَأ  َو  َنوُْقبَی ، ِءاـمَّسلا ال  َلـْهَأ  َّنَأ  َو  َنُوتوُمَی ، ِضْرَْـالا  َلـْهَأ  َّنَأ  یمَلْعا  َو  ِهّللا ، ِءازَِعب  يّزَعَت  َهّللا َو  یقَِّتا  ُهَّیَخُأ  اـی  »
َو یّنِم ، ٌْریَخ  یخَأ  َو  یّنِم ، ٌْریَخ  یُّما  َو  یّنِم ، ٌْریَخ  ِیبَأ  ُهَدْحَو ، ٌدْرَف  َوُه  َو  َنوُدوُعَیَف ، َْقلَْخلا  ُثَْعبَی  َو  ِِهتَرْدُِقب ، َضْرَْالا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهّللا  َهْجَو 

«. ٌهَوُْسا ِهّللا  ِلوُسَِرب  ِملْسُم  ِّلُِکل  ْمَُهل َو  یل َو 

یمن نامسآ  لها  و  دنریم ، یم  ناینیمز  همه  هک  نادب  هدب و  یّلست  ار  دوخ  یهلا  ییابیکش  هب  زاس و  هشیپ  ار  ادخ  ياوقت  ناجرهاوخ ! »
دزیگنا یم  رب  ار  قیالخ  دیرفآ و  ار  نیمز  دوخ ، تردق  اب  هک  ییادخ  نامه  دنوش ، یناف  راگدیرفآ ، كاپ  تاذ  زج  زیچ  همه  دننام و 

.تساتمه یب  هناگی  وا  دندرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  همه  و 

( مالسلا اهیلع  ) همطاف مردام  دوب ، رتهب  نم  زا  نانمؤمریما  مردپ 
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يارـس هب  دندیـشک و  كاخ  باـقن  رد  خر  همه  فصو  نیا  اـب  .دوب و  رتهب  نم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماـما  مردارب  .دوب  رتهب  نم  زا 
یناملسم ره  نانآ و  نم و  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هحفصمیورب .  دیاب  زین  ام  دنتفاتش و  یقاب 

هحفص 409

«. تسا قشمرس  وگلا و  اه ) تبیصم  اهالب و  لّمحت  رد  )

: دومرف وا  هب  داد و  یّلست  نانخس  هنوگ  نیا  اب  ار  دوخ  رهاوخ  مالسلا ،) هیلع  ) ماما

اِذا اَنَا  ِرُوبُّثلا  ِْلیَْولِاب َو  َّیَلَع  یعْدَـت  َو ال  ًاهْجَو ، َّیَلَع  یـشِمْخَت  َو ال  ًاْبیَج ، َّیَلَع  یّقَـشَت  ـال  یمَـسَق ، يَّربُأَـف  ِکـْیَلَع  ُمِْسقُأ  ّینِإ  ُهَّیَخُأ ! اـی  »
مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  مرهاوخ ! يا  ُتْکَلَه ; 

داـیرف و متداهـش  زا  سپ  شارخم و  ار  دوخ  تروـص  و  نزم ، كاـچ  ار  دوـخ  ناـبیرگ  نم  تبیـصم  رد  هک  منک  یم  دـیکأت  نآ  رب  و 
«. نکم دنلب  يراز  نویش و 

(1) .دیناشن نم  رانک  رد  ار  وا  مردپ  تفرگ  مارآ  ما  هّمع  هک  نیا  زا  سپ  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع 

نیا يارب  ار  دوـخ  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  سپـس  ناراـی و  تسخن  اروشاـع ، یخیراـت  بش  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما بیترت ، نیا  هـب 
.تخاس هدامآ  یهلا  گرزب  نومزآ 

نآ اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما و  دراد ، لماک  یگدامآ  و  يوق ، نامیا  یلاع ، هّیحور  هب  زاین  زاس  تشونرـس  گرزب و  ياهراک  ماـجنا  يرآ 
شرورپ شیوخ  ذفان  هداعلا  قوف  مالک  اب  هاتوک ، یتّدم  رد  ار  دوخ  ناگتسب  ناّصاخ و  مامت  تشاد ، هک  يردص  هعـس  دید و  تعـسو 

ییاج هب  راک  دش و  بیقعت  ارـسا  لیخ  هلیـسو  هب  دـعب  ياهزور  و  دـندیرفآ ، بش  نآ  يادرف  رد  هک  دوب  يا  هسامح  نآ  هجیتن  و  داد ،
هک يربک  بنیز  شرهاوخ  هک  دیسر 
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نیمز زا  یمک  درک و  ردارب  نینوخ  دسج  ریز  تسد  مهدزای  زور  تشادن ، ار  ردارب  تداهش  ربخ  ندینـش  لّمحت  تقاط  اروشاع  بش 
! امرف لوبق  تربمایپ  نادناخ  زا  ار  ینابرق  نیا  ادنوادخ  درک : ضرع  دومن و  دنلب 

راثیا ياه  هنحص  نیرت  بلاج   66

یقرواپ

ص 3-1. ج 45 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) ص 445-444 دیفم ، خیش  داشرا  ص 319-318 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 410

هیلع ) نیسح مردارب  لاح  زا  ات  مدمآ  نوریب  دوخ  همیخ  زا  اروشاع  بش  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  زا 
نآرق دـنک و  یم  زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  هتـسشن و  اهنت  دوخ  همیخ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) ماما مدـید  .موش  ربخ  اب  شناراـی  و  مالـسلا )

ناردارب و مور و  یم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنامب ؟ اـهنت  یبـش  نینچ  رد  مردارب  تسا  راوزـس  اـیآ  مـتفگ  دوـخ  شیپ  .دـنک  یم  توـالت 
، مدینش ییاّرغ  يادص  همهمه و  هاگان  مدمآ  مالسلا ) هیلع  ) ساّبع همیخ  هب  سپ  .منک  یم  شنزرس  رطاخ  نیا  هب  ار  دوخ  ناگدازومع 
رب يریش  نوچ  هک  ساّبع  درِگ  مناگدازردارب  ناردارب و  ناگدازومع و  مدید  متخادنا  رظن  شلخاد  هب  مداتـسیا و  همیخ  تشپ  اجنامه 

هیلع هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  رب  دورد  مالـس و  یهلا و  ياـنث  دـمح و  رب  لمتـشم  يا  هبطخ  وا  و  دـنا ، هدز  هقلح  دوب  هدز  هیکت  شیوناز 
! ناگدازردارب ناردارب ! يا  دوزفا : نایاپ  رد  و  مدوب ، هدینشن  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  زا  زج  ار  هبطخ  نآ  دننام  هک  درک ، داریا  هلآو )

نامه ییامرف  وت  هچ  ره  تسا ، وت  نامرف  ناـمرف  دـندرک : ضرع  دـینک ؟ یم  هچ  درک  عولط  مد  هدـیپس  هک  یماـگنه  مناـگدازومع ! و 
.مینک

رب شنابحاص  زج  ار  نیگنس  راب  دنرادن و  يدنواشیوخ  دنویپ  ماما  اب  باحصا  نیا  دومرف : ساّبع 
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هتشک نانآ  زا  شیپ  دیاب  ام  .دییامـش  دباتـش ، یم  دربن  نادیم  هب  هک  یـسک  نیلّوا  دش  راکـشآ  حبـص  هدیپس  هک  یماگنه  .دنراد  یمن 
گرم تعاس  هب  تعاس  ناشیاهریـشمش  اب  دوخ  دندش ، هتـشک  نانآ  نوچ  دنتخادنا و  شیپ  ار  دوخ  باحـصا  .دنیوگن  مدرم  ات  میوش 

.دنتخادنا ریخأت  هب  ار 

وت نامرف  تحت  یگمه  ام  : » دـنتفگ هتفرگ ، ساّبع  مردارب  ربارب  رد  دندیـشک و  نوریب  فالغ  زا  ریـشمش  هتـساخرب  ياج  زا  مشاه  ینب 
«. میتسه

لاحـشوخ تفرگ و  مارآ  ملد  مدـید ، ار  نانآ  یبلق  میمـصت  خـسار و  مزع  یگچراپکی و  نیا  هک  یتقو  : » دوزفا مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز
بیبح همیخ  زا  هاگان  هک  مناسرب  شعالّطا  هب  ار  نایرج  هتفر و  ( مالسلا هیلع  ) نیسح مردارب  يوس  هب  متساوخ  .دش  ریزارس  مکشا  هدش 

زین باحـصا  مدید  مدنکفا ، رظن  نآ  لخاد  هب  مداتـسیا و  همیخ  تشپ  متفر و  اجنآ  هب  مدینـش ، ییادص  رـس و  همهمه و  زین  رهاظم  نب 
: دیوگ یم  وا  دنا و  هدز  هقلح  رهاظم  نب  بیبح  درگرب 

هحفص 411

.دینک نایب  هدرپ  یب  نشور و  ار  ناتنانخس  دنک ، ناتتمحر  ادخ  دیا ؟ هدمآ  اجنیا  هب  يروظنم  هچ  يارب  ناهارمه ! يا 

.مینک يرای  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف بیرغ  مالسلا )) هیلع  ) نیسح  ) ات میا  هدمآ  دنتفگ :

؟ دیا هداد  قالط  ار  دوخ  نانز  ارچ  تفگ :

(. مالسلا هیلع  ) نیسح يرای  يارب  دنتفگ :

؟ دینک یم  هچ  دش  حبص  رگا  تفگ :

.مینک یمن  یچیپرس  وت  نامرف  زا  ام  .تسا  وت  نامرف  نامرف ، دنتفگ :

ات میور و  یم  نادیم  هب  مشاه  ینب  زا  شیپ  ام  .دییامش  دهن ، یم  ماگ  هزرابم  نادیم  هب  هک  یـسک  لّوا  دش  حبـص  هک  یماگنه  تفگ :
شیپ ار  دوخ  نارورـس  اهنآ  دـنیوگب  مدرم  ادابم  .دوش  هتـشک  نانآ  زا  رفن  کی  یّتح  میراذـگب  دـیابن  تسام ، زا  یکی  گر  رد  نوخ 

هتخادنا

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 450 

http://www.ghaemiyeh.com


مه وت  اب  همه  ام  دـنتفگ : ادـص  کی  دـندروآرد و  زازتها  هب  ار  ناشیاهریـشمش  نارای  سپ  دـندیزرو ; غیرد  ناشناج  لذـب  زا  دوخ  و 
.میاوت نامرف  تحت  هدیقع و 

یم هک  یلاح  رد  دز و  هقلح  منامشچ  رب  کشا  مدش و  لاحـشوخ  مدق ، يراوتـسا  نیا  زا  نم  : » دومرف همادا  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز
«. مدرک مّسبت  وا  هرهچ  رد  هدش و  ّطلسم  دوخرب  مدش ، وربور  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  مردارب  اب  ناهگان  هک  متشگرب  متسیرگ 

.ناج ردارب  یلب ، مدرک : ضرع  مرهاوخ ! دومرف :

: دومرف

وت میدرک ، تکرح  هنیدم  زا  هک  یتقو  زا  مرهاوخ ! ِکِمُّسَبَت ;  ُبَبَـس  ام  ینیِربْخَا  ًهَمِّسَبَتُم ، ُِکْتیَأَر  ام  ِهَنیدَْملا  َنِم  اْنلَحَر  ُْذنُم  ُهاتُْخا  ای  »
.»؟ تسا هتسب  شقن  مسبت  تنابل  رب  هک  تسا  هدش  هچ  کنیا  مدوب ، هدیدن  مّسبتم  ار 

.مدرک هدهاشم  باحصا »  » و مشاه » ینب   » زا هک  تسا  ییاهزیچ  رطاخ  هب  مدنخبل  ناج ! ردارب  مدرک : ضرع 

: دومرف

هحفص 412

یِلا يرُْظنَت  ْنَا  َنیّبُِحت  ْلَه  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  يّدَج  ینَدَعَو  ْمِِهب  َو  ِّرَّذلا ، َِملاع  ْنِم  یباحْـصَأ  ِءالُؤه  َّنِإ  یِملْعَا ، ُهاتُْخا  ای  »
نارای ّرذ  ملاع  زا  نانیا  نادب ، مرهاوخ ! ْمِهِماْدقَأ ;  ِتاِبث 

هدـهاشم ار  ناـنآ  يرادـیاپ  يراد  تسود  اـیآ  .دوب  هداد  نم  هب  ار  ناـنآ  هدژم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  مّدـج  دـندوب و  نم 
.»؟ ینک

! يرآ متفگ :

! ورب همیخ  تشپ  هب  دومرف :

.متفر همیخ  تشپ  هب  نم  دومرف : همادا  رد  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز

: داد ادن  مردارب 

.»؟ دنیاجک میاهومعرسپ  ناردارب و  یمامْعَأ ;  ُوَنب  یناوِْخا َو  َْنیَا  »

؟ دییامرف یم  هچ  هلب ، تفگ : نانآ  زا  رتولج  ساّبع  هتساخرب و  یگمه  مشاه  ینب 

: دومرف ماما 
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«. منک نامیپ  دیدجت  مهاوخ  یم  ًادْهَع ;  ْمَُکل  َدِّدُِجا  ْنَا  ُدیُرا  »

: داد ادن  ماما  هاگنآ  دنتسشن  یگمه  دینیشنب ! دومرف  مالسلا ) هیلع  ) ماما دندش و  رضاح  مشاه  ینب  همه 

َْنیَأ ُلالِه ، َْنیَأ  ُْریَهُز  ِْنیَأ  ِرِهاظَم  ُْنب  ُبیبَح  َْنیَا  »
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.»؟ دنیاجک منارای  رگید  لاله و  ریهز ، رهاظم ، نب  بیبح  ُباحْصَْالا ; ؟

(. مالسلا هیلع  ) هللادبعابا ای  هلب  درک : ضرع  رهاظم  نب  بیبح  همه  زا  رتولج  دندمآ و  شیپ  یگمه 

دناوخ و ییاسر  هبطخ  ترضح  هاگنآ  دنتـسشن ، نانآ  دینیـشنب و  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما دندش و  رـضاح  فک  هب  ریـشمش  یگمه 
: دومرف

ْنِم ٍّلِح  یف  ُْمْتنَأَف  ِْلتَْقلا ، َنِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  اَنَأ  یعَم َو  َوُه  ْنَم  ِْلتَق  یْلتَق َو  يوِس  ٌدْـصَق  ْمَُهل  َْسَیل  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  اوُمَلِْعا  یباحْـصَأ  ای  »
یف ْفِرَْصنَْیلَف  ُفارِْصنِْالا  ُمُْکنِم  َّبَحَأ  ْنَم  َو  یتَْعَیب ،

هحفص 413

ندش هتشک  زا  نم  دنرادن و  یفده  دنـشاب ، نم  اب  هک  یناسک  تداهـش  نم و  ندرک  دیهـش  زج  نانیا  دینادب  منارای ! ِْلیَّللا ;  اَذه  ِداوَس 
«. ددرگرب بش  یهایس  نیا  رد  دراد  تشگزاب  دصق  امش  زا  سکره  متشادرب ، ار  متعیب  امش  زا  نونکا  .مکانمیب  امش 

: دومرف دید  نینچ  ماما  هک  یتقو  .دنتفگ  اه  نخس  شیوخ  تماقتسا  يرادیاپ و  رد  هتساخرب و  باحصا  مشاه و  ینب  ماگنه  نیا  رد 

رد ار  ناتهاگیاج  دیرادربرـس و  سپ  تسا  نینچ  هک  نونکا  ِهَّنَْجلا ;  یف  ْمُِکلِزانَم  یِلا  اوُرُْظناَو  ْمُکَـسوُؤُر  اوُعَفْراَـف  َِکلذَـک  ُْمْتنُک  ْنِإ  »
«. دیرگنب تشهب 

یگمه دـندید و  تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  اه و  لزنم  تفر و  راـنک  ناـنآ  ناگدـید  ولج  زا  هدرپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ِنخـس  نیا  اـب 
ات میزیتسب  نانآ  اب  میرب و  شروی  هورگ  نیا  رب  هک  هدـب  هزاجا  ام  هب  هللادـبعابا  اـی  دـندرک : ضرع  هدیـشک ، ار  اهریـشمش  دنتـساخرب و 

.دناسر ماجنا  هب  دهاوخب  نانآ  ام و  ّقح  رد  ادخ  هک  ار  هچنآ 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

امـش رب  ادخ  تمحر  دینیـشنب ! دَسَأ ;  یَنب  یلِإ  اِهب  ْفِرَْـصنَْیلَف  ٌهَأَْرِما  ِِهلْحَر  ِیف  َناک  ْنَم  الَا َو  ًاْریَخ  ُهّللا  ُمُکازَج  ُهّللا َو  ُمُکَمِحَر  اوُِسلِْجا  »
داب
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«. دراپسب دسا  ینب  هلیبق  هب  ار  يو  دراد ، هارمه  هب  ینز  سک  ره  دهد  ریخ  يازج  امش  هب  ادخ  و 

؟ هچ يارب  مرورس  درک : ضرع  تساخرب و  مالسلا )) هیلع  ) ماما نارای  زا  یکی   ) رهاظم نب  یلع 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

ناتنانز يریـسا  زا  نم  دنوش و  یم  ریـسا  منانز  نم ، تداهـش  زا  دـعب  یبَّسلا ;  َنِم  ْمُِکئاِسن  یلَع  ُفاخَأ  یْلتَق َو  َدـَْعب  یبُْست  یئاِسن  َّنِإ  »
!«. مکانمیب

ارم تفگ : رهاظم  نب  یلع  تفاتش ، شلابقتـسا  هب  نانک  مّسبت  تساخرب و  مارتحا  هب  شرـسمه  .تشگرب  شا  همیخ  هب  رهاظم  نب  یلع 
نآ نایاپ  رد  یلو  مدینـش  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دـنزرف  هبطخ  نم  رهاظم ، دـنزرف  يا  تفگ : تسا ؟ مّسبت  تقو  هچ  نـالا  راذـگاو !

همهمه يادص 

هحفص 414

سک ره  : » داد روتسد  ام  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما مرسمه  تفگ : رهاظم  نب  یلع  .دیامرف  یم  هچ  مالسلا ) هیلع  ) ماما ممهفب  هک  تشاذگن 
یم ریـسا  مناـنز  موـش و  یم  دیهـش  ادرف  نـم  نوـچ  دـنادرگرب  دـسا ) ینب  هلیبـق   ) شناـگدازومع دزن  ار  يو  تـسوا  هارمه  شرـسمه 

«. دندرگ

؟ ینک هچ  یهاوخ  یم  تفگ : نز 

.مربب تناگدازومع  دزن  هب  ار  وت  ات  زیخرب  داد : خساپ 

هک يدنـسپ  یم  وت  ایآ  يدرکن ، راتفر  هنافـصنم  نم  اب  وت  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دـیبوک و  همیخ  دومع  هب  ار  شرـس  تساخرب و  نز 
هدیشوپ نم  دنرادرب و  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز رـس  زا  رداچ  مشاب ، ناما  رد  نم  دنوش و  ریـسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نارتخد 

؟ دنشاب مشوگ  تنیز  نم  ياه  هراوشوگ  دنیابرب و  ار  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز نارتخد  ياه  هراوشوگ  يدنسپ  یم  وت  ایآ  منامب !

!؟ هایس ور  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  دزن  نم  یشاب و  دیفس  ور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دزن  وت  هک  يدنسپ  یم  ایآ 

یم يرای  ار  نادرم  امش  دنگوس  ادخ  هب 
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.ار نانز  ام  دینک و 

.»؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  : » دومرف يو  هب  ماما  تشگرب ، مالسلا ) هیلع  ) ماما دزن  هب  نایرگ  رهاظم  نب  یلع  سپ 

.دنک یمن  لوبق  ار  امش  يرای  زج  مرسمه  مرورس ! درک : ضرع 

: دومرف تسیرگ و  مالسلا ) هیلع  ) ماما

(1 «.) دهد ریخ  يازج  ام  بناج  زا  امش  هب  دنوادخ  ًاْریَخ ; اّنِم  ُْمْتیِزُج  »

؟ دراد رطاخ  هب  يراکادف  راثیا و  نیا  دننامه  ناهج  خیرات  ایآ 

هدش هدید  شیاوشیپ  هب  تبـسن  یهورگ  چیه  رد  نامیا ، ّتیونعم و  اب  هتخیمآ  ِتماهـش  یگتـشذگدوخ و  زا  صالخا و  هنوگ  نیا  ایآ 
!؟ تسا

یقرواپ

 . ص 342-340 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

هحفص 415

.راگزومآ کی  نادرگاش  دنبتکم و  کی  هتفای  شرورپ  همه  نامزرمه ، ناتسود و  نارای و  هک  ناشیوخ  ناگتسب و  اهنت  هن 

؟ دنا هدیشون  ریش  ناتسپ  کی  زا  همه  ییوگ  دنراد ، ار  يراکادف  هّیحور  نامه  مه  نانز  هک  نادرم ، اهنت  هن 

: دیوگ یم  شرهوش  هب  هک  رهاظم  نب  یلع  رسمه  نخس  تسا  هوکشاب  ابیز و  هچ  هو !

«. هایس ور  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز شیپ  رد  نم  یشاب و  دیفس  ور  ادخ  لوسر  ربارب  رد  تمایق  رد  وت  يدنسپ  یم  ایآ  »

! راثیا ياه  هنحص  نیرت  بلاج  تسا  نیا  يرآ 

! دنرب یم  هیده  نامسآ  هب  ار  نادیهش  ياه  نوخ   67

هچ باوخ  رد  نونکا  مه  دیناد  یم  : » دومرف دش  رادیب  نوچ  و  تفر ، ورف  کبس  یباوخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رحـس ، ماگنه  هب 
.»؟ مدید

؟ يدید هچ  ربمغیپ ! رسپ  يا  دنتفگ : باحصا 

: دومرف
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ِْنَیب ْنِم  ٌصَْربَأ  ٌلُجَر  یْلتَق  ّیلَوَتَی  يذَّلا  َّنَأ  ُّنُظَأ  َو  َّیَلَع ، اهَّدَشَأ  ُُهْتیَأَر  ٌعَْقبَأ  ٌْبلَک  اهیف  َو  ینَـشَْهنَِتل ، َّیَلَع  ْتَّدَش  ْدَـق  ًابالِک  َّنَأَک  ُْتیَأَر  »
َّیَُنب ای  : » یل ُلوُقَی  َوُه  ِِهباحْـصَأ َو  ْنِم  ٌهَعامَج  ُهَعَم  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  يّدَـج  َکـِلذ  َدـَْعب  ُْتیَأَر  ّینِإ  َُّمث  ِمْوَْقلا ; ِءـالُؤه 

ِتاومَّسلا َو ُلْهَا  َِکب  َرِْشُبتْسا  ِدَق  دَّمَُحم َو  ِلآ  ُدیِهَش  َْتنَأ 
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هَروُراق ِیف  َکَمَد  َذُـخْأَِیل  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلََزن  ْدَـق  ٌکَـلَم  اذـهَف  ْرِّخَُؤت ، َـال  ْلِّجَع َو  ِهَْلیَّللا ، يدـْنِع  َكُراـْطفِإ  ْنُکَْیلَف  یلْعَْـالا  ِحـیِفَّصلا  ُلـْهَأ 
«. َِکلذ ِیف  َّکَش  ال  اْینُّدلا ، ِهِذه  ْنِم  ُلیحَّرلا  َبَرَْتقا  ُْرمَْالا َو  َفِزَأ  ْدَق  ُْتیَأَر َو  ام  اذهَف  .َءارْضَخ 

رگید زا  نم  هب  تبـسن  هک  مدید  گنر  ود  یگـس  اهنآ  نایم  ردو  دننک ، هراپ  هراپ  ارم  ات  دننک  یم  هلمح  نم  هب  هک  مدـید  ار  یناگـس  »
هک منک  یم  نامگ  درک ! یم  هلمح  رتشیب  اه  گس 

هحفص 416

زا يدادـعت  هک  مدـید  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  مّدـج  باوخ ، نیا  هلابند  رد  و  دـشاب ! صربا  گنر و  ود  يدرم  نم  لتاق 
تندمآ هدژم  زا  الاب  ملاع  ناگتشرف  اهنامسآ و  لها  يدّمحم و  لآ  دیهش  وت  مدنزرف ! : » دومرف یم  نم  هب  دندوب و  وا  هارمه  شباحصا 

دورف نامسآ  زا  هک  تسا  يا  هتشرف  نیا  زادنیم ! ریخأت  هب  ار  راک  نک و  باتش  دوب ، یهاوخ  نم  دزن  راطفا  ماگنه  هب  بشما  .دننامداش 
!(. درب هیده  ناگتشرف  يارب  و   ) دهد رارق  یگنر  زبس  هشیش  رد  هتفرگ و  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدمآ 

، تسا هدمآرد  ادص  هب  ایند  زا  ندیچوک  لیحر و  گناب  تسا و  هدش  کیدزن  رمع  نایاپ  هک  تسا  نآ  يایوگ  باوخ  نیا  نم ! نارای 
(1 «.) تسین یّکش  نآ  رد  هک 

نادیهش رالاس  نوخ  هیده  نادیهـش ، نوخ  هیده  دوش ، یم  هداتـسرف  اهنامـسآ  يوس  هب  نیمز  زا  هک  تسا  يا  هیده  نیرتاهبنارگ  نیا 
(. مالسلا هیلع  ) نیسح ماما 

دیلپ ناگـس  نوچمه  هک  تریـس  تشز  وخ و  هدنرد  ییاه  ناسنا  .دشاب  اهامن  ناسنا  نیرتدـیلپ  تسد  هب  تداهـش  نیا  هک  رتهب  هچ  و 
زا یکی  وا  رگا  یّتح  دننک  یمن  محر  سک  چیه  هب  تبسن  دنتسه و  یشحو 
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.دشاب مدآ  نادنزرف  نیرت  فیرش 

! هشوت نیرخآ   68

: دومرف درک و  دوخ  نارای  هب  يور  بش  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

نیا هک  دیشونب  بآ  دیزیخرب و  ْمُکَنافْکَأ ;  َنوُکَِتل  ْمَُکباِیث  اُولِسْغَا  اُولِـسَتْغاَو َو  اوُأَّضَوَت  َو  ْمُکِداز ، َرِخآ  ْنُکَی  ِءاْملا  َنِم  اُوبَرْـشاَف  اُومُوق  »
!«. دشاب امش  ياه  نفک  ات  دییوشب  ار  دوخ  ياه  سابل  دینک و  لسغ  هتفرگ و  وضو  و  تسامش ، هشوت  نیرخآ 

همیخ تشپ  رد  هک  ار  یقدنخ  درک  رما  و  داد ، یگنج  شیارآ  دوخ  هاپس  هب  هدناوخ و  شباحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
; دندرک هتشابنا  مزیه  ین و  زا  دندوب و  هدرک  رفح  اه 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 181 ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 3 و  ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 417

(1) .دشاب لباقم  يوس  زا  اهنت  رازراک  دنک و  هلمح  تشپ  زا  دناوتن  نمشد  ات  دندز  شتآ 

، بوبحم رادید  هبعک  لامج  نانچ  دوش ، یم  هتفگ  شناوریپ  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما نایم  رد  تداهش  زا  نخس  ناسآ  هداس و  هچ  یتسار 
! دیآ یم  ریرح  نوچمه  ناشرظن  رد  نالیغم  ياهراخ  هک  دناشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ 

و دروآ ، یم  قوش  رـس  رب  ار  اهنآ  تشذگرـس ، نیا  ندینـش  هک  تسا  یبلاـج  گرزب و  سرد  هچ  هار ، نیا  ناورهر  يارب  یتسار  هب  و 
! میدوب هقلح  نآ  رد  مه  ام  شاک  يا  دنیوگ  یم 

اروشاع حبص  تاجانم   69

هیلع ) ماما دش ، روهلمح  نمشد  هاپس  هک  ماگنه  نآ  اروشاع  زور  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  زا 
: درک ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  درک و  دنلب  اعد  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  ( مالسلا

ِهیف ُفِّعَُـضی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  ٌهَّدُـع ، ٌهَِقث َو  ِیب  َلََزن  ْرمَأ  ِّلُک  یف  یل  َْتنَأ  َو  هَّدِـش ، ِّلُک  یف  یئاجَر  َْتنَأ  َو  بْرَک ، ِّلُـک  یف  یتَِقث  َْتنَأ  َّمُهّللَا  »
ُداؤُْفلا
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ُهَتْجَّرَفَف َكاوِس ، ْنَّمَع  َْکَیلِإ  یِّنِم  ًهَبْغَر  َْکَیلِإ ، ُُهتْوَکَـش  َِکب َو  ُُهْتلَْزنَأ  ُّوُدَْـعلا ، ِهیف  ُتِمْـشَی  ُقیدَّصلا َو  ِهیف  ُلِذْـخَی  َو  ُهَلیْحلا ، ِهیف  ُّلـِقَت  َو 
نم دیما  و  هودنا ، ره  رد  نم  هاگ  هیکت  وت  ادنوادخ ! هَبْغَر ;  ِّلُک  یهَْتنُم  هَنَسَح َو  ِّلُک  ُبِحاص  َو  هَمِْعن ، ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأَف  ُهَتْفَـشَک ، یّنَع َو 
نآ رد  بلق ، هک  یهودـنا  اسب  هچ  ینم ، هانپ  تشپ و  دـیآ ، شیپ  نم  يارب  هک  یلکـشم  ره  رد  وت  و  یتسه ، یتحاران  تّدـش و  ره  رد 

مدروآ و وت  هاگـشیپ  هب  ار  اهنآ  همه  نم  درک و  یم  تتامـش  نمـشد  دش و  یم  راوخ  نآ  رد  تسود  كدنا و  نآ  رد  هراچ  ناوتان و 
و تمعن ، ره  ّیلو  وت  يدیـشخب ، تاجن  اهیراتفرگ  نآ  زا  ارم  وت  مشاـب و  هدروآ  ور  وت  هب  اـهنت  هدـیرب و  ناـگمه  زا  اـت  مدومن ، هوکِش 

ياهتنم ریخ و  کین و  راک  ره  بحاص 

یقرواپ

ص 317-316. ج 44 ، راونالاراحب ، سلجم 30 و  قودص ، خیش  یلاما   . 1

هحفص 418

(1 «.) يدوصقم ره 

هک ارچ  دنک ; یمن  دـنوادخ  زا  یّـصاخ  ياضاقت  كانرطخ  ینارحب و  زور  نآ  رد  تاجانم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  نیا  بلاج 
هب دوخ  زا  تمایق  هنماد  ات  اهناسنا  همه  يارب  رادـیاپ  یـسرد  دیـشک و  دـهاوخ  شوغآ  رد  ار  تداهـش  ینعی  دوصقم  دـهاش  دـناد  یم 

.دراذگ یم  راگدای 

.دراد یم  زاربا  راگدرورپ  نایاپ  یب  فطل  هب  ار  دوخ  لّکوت  لماک و  دامتعا  طقف  وا 

اروشاع حبص  هبطخ   70

فارـشا نایم  هک  دعـس  نبرمع  نانآ و  ياسآ  لیـس  فوفـص  هب  هک  یلاح  رد  دمآ  نمـشد  هاپـس  ربارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نآ  زا  سپ 
: دومرف تسیرگن ، یم  دوب  هداتسیا  هفوک 

ًهَفِّرَصَتُم لاوَز ، ءانَف َو  َراد  اهَلَعَجَف  اْینُّدلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا  »
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َعَمَط ُبِّیَُخت  َو  اْهَیلِإ ، َنَکَر  ْنَم  َءاجَر  ُعَطْقَت  اهَّنِإَف  اْینُّدلا ، ِهِذه  ْمُکَّنَّرُغَت  الَف  ُْهتَِنتَف ، ْنَم  ُّیِقَّشلا  ُْهتَّرَغ َو  ْنَم  ُروُْرغَْملاَف  لاح ، َدَْعب  الاح  اِهلْهَِأب 
َو ُهَتَمِْقن ، ْمُِکب  َّلَـحَأ  َو  ْمُْکنَع ، ِمیرَْکلا  ِهِهْجَِوب  َضَرْعَأ  َو  ْمُْکیَلَع ، ِهیف  ُهّللا  ُُمتْطَخْـسَأ  ْدَـق  ْرمَأ  یلَع  ُْمتْعَمَتْجا  ِدَـق  ْمُکارَأ  َو  اـهیف ، َعِمَط  ْنِم 

ُْمتْفَحَز ْمُکَّنِإ  َُّمث  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم ِلوُسَّرلِاب  ُْمْتنَمآ  َو  ِهَعاّطلِاب ، ُْمتْرَْرقَأ  ُْمْتنَأ ، ُدـْبَْعلا  َْسِئب  َو  انُّبَر ، ُبَّرلا  َمِْعنَف  ُهَتَمْحَر ، ْمُکَبَّنَج 
ِْهَیلِإ ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  َنوُدیُرت ، اِمل  ْمَُکل َو  ًاّبَتَف  ِمیظَْعلا ، ِهّللاَرْکِذ  ْمُکاْسنَأَف  ُناْطیَّشلا ، ُمُْکیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدََقل  ْمُهَْلتَق ، َنوُدـیُرت  ِِهتَْرتِع  ِِهتَّیِّرُذ َو  یلِإ 

«. َنیِملاّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ْمِِهنامیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َنوُعِجار ،

رگید لاح  هب  یلاح  زا  ار  شلها  هراومه  هک  داد ، رارق  لاوز  انف و  هناخ  ار ، نآ  دیرفآ و  ار  ایند  هک  تسار  ییادـخ  شیاتـس  دـمح و  »
وا ایند  هک  تسا  یسک  هدروخ  بیرف  دروآرد ،

یقرواپ

ص 4. ج 45 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) ص 321 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 488-447 ;  دیفم ، خیش  داشرا   . 1

هحفص 419

ره دیما  ایند  هک  دبیرفن ، ار  امـش  ایند  نیا  دیـشاب )! بقارم   ) دنک دوخ  نوتفم  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  تخب  نوگن  دـهد و  بیرف  ار 
هتفرگ يراک  رب  میمـصت  هک  منیب  یم  ار  امـش  دناکـشخ ، یم  ار  دوخ  هب  نادنمزآ  عمط  دنک و  یم  عطق  ددنبب ، لد  وا  هب  هک  ار  یـسک 
غیرد امش  زا  ار  شتمحر  هدرک و  لزان  امش  رب  ار  شباذع  هتفاترب و  امش  زا  شا  هنامیرک  يور  هتخاس و  نیگمشخ  ار  دنوادخ  هک  دیا 

.تسا هتشاد 

وا تعاط  هب  رارقا  رهاظ ) هب   ) دیتسه يدب  ناگدنب  هچ  امش  تسا و  یبوخ  راگدرورپ  هچ  ام  يادخ 
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هب دیدروآ ! موجه  شا  هیّرذ  نادنزرف و  نتـشک  لتق و  يارب  یلو  دیا ، هدروآ  نامیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم شربمایپ  هب  هدرک و 
هب مییادخ و  زا  ام  همه  ناتیاه ! هتساوخرب  امـش و  رب  گرم  .تسا  هدرک  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امـش  هدش و  هریچ  امـش  رب  ناطیـش  نیقی 

«. نارگمتس زا  راگدرورپ  تمحر  داب  رود  .دندش  رفاک  نامیا ، زا  دعب  هک  دنتسه  یتعامج  نانیا  .میدرگ  یم  زاب  وا  يوس 

دنزرف نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـینک !؟ یم  مّلکت  وا  اـب  امـش ! رب  ياو  تفگ : درک و  هفوک  فارـشا  هب  ور  دعـس  نب  رمع  ماـگنه  نیا  رد 
، ماگنه نیا  رد  .دییوگب  ار  شخساپ  سپ  .دنام  یمن  زاب  نتفگ  زا  داد  یم  همادا  شنخـس  هب  مه  زور  کی  رگا  هک  تسا  يردپ  نامه 

! میمهفب ام  هک  وگب  نخس  يا  هنوگ  هب  ییوگ ؟ یم  هک  تسیچ  اهنیا  نیسح ! يا  تفگ : دمآ و  ولج  رمش 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

َو ْمُکِِّیبَن ، ُهَجْوَز  ُهَجیدَخ  ِیتَّدَـج  ْمُکِِّیبَن َو  ِْتِنب  ُْنبِإ  ّینِإَف  یتَمْرُح ، ُكاِهْتنا  یْلتَق َو َال  ْمَُکل  ُّلِحَی  ُهَّنِإَف ال  ینُوُلتْقَت ، ْمُکَّبَر َو ال  َهّللا  اوُقَّتِإ  »
نتشک اریز  دیرادرب ، نم  نتشک  زا  تسد  دیسرتب و  ادخ  زا  ِهَّنَْجلا ;  ِلْهَأ  ِبابَـش  ادّیَـس  ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلَا َو  ْمُکِِّیبَن : ُلْوَق  ْمُکَغََلب  ْدَق  ُهَّلََعل 

نیا دیاشو  تسامـش ، ربمغیپ  رـسمه  هجیدخ ، نم  هّدج  متـسه و  امـش  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  نم  .تسین  زیاج  نم ، تمرح  کته  نم و 
نسح و : » دومرف هک  دشاب  هدیسر  امش  هب  ربمایپ  نخس 

هحفص 420

(1 «.) دنتشهب لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیسح ،

اروشاع زور  رد  یّتح  مدرم  قوقح  هب  هّجوت   71

: دومرف نم  هب  اروشاع ) زور  رد  ( ) مالسلا هیلع  ) ماما هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  ریمع  نب  یسوم 

اِهب ِداَن  ٌْنیَد َو  ِْهیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َلَتُْقی  ْنَأ ال  ِدان  »
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همه نایم   ; ) ِهَماـیِْقلا َمْوَی  ِِهتانَـسَح  ْنِم  َذِـخُأ  ٌْنیَد  ِْهیَلَع  َتاـم َو  ْنَم  ُلوُقَی : ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ّینِإَـف  یلاوَْملا  ِیف 
نک مالعا  منارای )

ایند زا  سک  ره  : » دومرف مدینـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  نم  هک  اریز  دوشن ;  هتـشک  نم  اب  دراد  هدهع  رب  یْنیَد  سک  ره 
«. دوش یم  هتشادرب  تمایق  يادرف  رد  يو  تانسح  زا  دشاب ، هتشاد  هّمذ  رب  یْنیَد  دورب و 

: دومرف نم  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما تفگ : يراصنا  ریمع  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد 

مدرم نایم  َراّنلا ;  َلَخَد  ّالِإ  ًءافَو  َُهل  ْعَدَـی  ٌْنیَد ال  ِْهیَلَع  ُتوُمَی َو  لُجَر  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ٌْنیَد ، ِْهیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َّنَِلتاُقی  ْنَأ ال  ِساّنلا  ِیف  ِدان  »
باکر رد  تسا  راکهدب  سک  ره  نک  مالعا 

خزود راتفرگ  دشاب  هدرکن  نآ  يارب  يا  هراچ  هک  دشاب  شا  هدهع  رب  ینید  هک  یلاح  رد  دورب  ایند  زا  سک  ره  اریز  دـنکن ، راکیپ  نم 
«. دوش یم 

: داد خساپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دزادرپب  نم  فرط  زا  هک  تفریذپ  مرسمه  تفگ : تساخرب و  يدرم 

(2 (.»!؟ دنک نینچ  دراد  تردق  وا  ایآ  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  نز  نآ  تلافک  ٌهَأَْرمِإ ;  یضْقَت  ْلَه  َو  هَأَْرما ، َُهلافِک  ام  «َو 

ياه يراکهدب  هب  یّتح  طیارش ، نیرت  ینارحب  رد  یناسنا  هک  تسا  بیجع  یتسار 

یقرواپ

ص 6-5. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 252-253 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

ص 429. ج 19 ، قحلا ، قاقحا   . 2

هحفص 421

مدرم قوقح  ادابم  دنوش ;  دیهش  دننک و  راکیپ  وا  هارمه  ناراکهدب  دوشن  یضار  دشاب و  هتشاد  هّجوت  مدرم  هب  دوخ  نارای  باحصا و 
.دورب تسد  زا 

هدوب و مدرم  قوقح  مارح و  زا  هتشابنا  اهنآ  یگدنز  رسارس  هک  دینک  هسیاقم  یناسک  راک  اب  ار  همانرب  نیا 
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!! دنتشادن رواب  سانلا » ّقح   » مان هب  ار  يزیچ  الصا  دندوبن ، لئاق  نآ  يارب  یتّیّمها  نیرتمک 

اروشاع حبص  رد  یگدنزاس   72

: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  اروشاع  زور  حبص  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یلْوَأ َو  ِءاقَْبلِاب ، ُّقَحَأ  ُءاِیْبنَْالا  َِتناک  ٌدَحَأ ، اْهیَلَع  َیَِقب  ْوَأ  دَحَِال  ْتَیَِقب  َْول  اْینُّدـلا  َّنِإَف  رَذَـح ، یلَع  اْینُّدـلا  َنِم  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَِّتا  ِهّللاَدابِع ! »
اهُروُرُس َو  ٌّلِحَمْضُم ، اهُمیعَن  َو  لاب ، اهُدیدَجَف  ِءانَْفِلل ، اهَلْهَأ  َقَلَخ  َو  ِءالَْبِلل ، اْینُّدلا  َقَلَخ  یلاعَت  َهّللا  َّنَأ  ُْریَغ  ِءاضَْقلِاب ، یـضْرَأ  َو  یـضِّرلِاب ،

«. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتاَف  يْوقَّتلا ، ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَف ، ٌهَْعُلق ، ُراّدلا  ٌهَْغُلب َو  ُلِْزنَْملا  َو  ٌّرِهَفْکُم ،

، دـنام یم  نآ  رد  یـسک  ای  دـنام و  یم  یـسک  يارب  اـیند  رگا  دـییامن ، يرود  اـیند  زا  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ادـخ ! ناگدـنب  يا  »
دنوادخ هکنآ  لاح  دندوب و  رتدونشخ  یهلا  ياضق  هب  رتراوازس و  تیاضر ، بلج  هب  نانآ ) هک  ارچ   ) دندوب رت  هتسیاش  اقب  هب  ناربمایپ 

یم دوبان  شیاه  تمعن  دوش و  یم  هنهک  نآ  ياه  هزات  .تسا  هدـیرفآ  لاوز  انف و  يارب  ار  نآ  لها  ناحتما و  شیامزآ و  يارب  ار  ایند 
تخر نآ  زا  دیاب  راچان  هب  هک  تسا  يا  هناخ  رادیاپان و  تسا  یلزنم  ایند  هحفـص  هک  ارچ  .تسا  مغ  اب  هتخیمآ  نآ  ینامداش  ددرگ و 

(1 «.) دیوش راگتسر  ات  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  تساوقت ، هشوت ، هر  نیرتهب  دیرادرب و  هار  هشوت  سپ  .تسب  رب 

یقرواپ

ص 218. ج 14 ، رکاسع ، نبا  خیرات   . 1

هحفص 422

يارب مالسلا ) هیلع  ) ماما تسا ، تاوهـش  تورث و  لام و  ماقم و  هاج و  ّبح  ایند ، ّبح  تایانج  ناهانگ و  همه  همـشچرس  هک  اجنآ  زا 
ایند تنیز  رز و  ربارب  رد  یگتخابلد  رّرکم  ياهرادشه  اب  دنک  یم  یعس  نابطاخم  نتخاس  رادیب 
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اب نارای  نیقی  هی  دنیآ ، دوخ  هب  دورب  تسد  زا  اهتصرف  هک  نآ  زا  شیپ  دنرادرب و  ماگ  حیحـص  قیرط  رد  دیاش  دنک ، نوریب  اهلد  زا  ار 
ار اهنآ  زاس  ناسنا  ياهراتفگ  نیا  هک  دندوب  تاوهـش  تسم  نانچ  نانمـشد  هک  سوسفا  یلو  دندوب  هدـش  هتخاس  رظن  نیا  زا  وا  يافو 

! درکن رادیب 

نمشد ییارآ  فص  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما زیگناروش  هباطخ   73

، دنلب يادص  اب  دش و  راوس  نآ  رب  درک و  بلط  ار  دوخ  بکرم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دش ، هلمح  هدامآ  نمشد  هاپـس  هک  یماگنه 
: دومرف دندینش ، یم  ار  ترضح  نآ  يادص  یگمه  هک  يروط  هب 

ُْمْتِلبَق ْنِاَف  ْمُْکیَلَع ، یمَدـْقَم  ْنِم  ْمُْکَیِلا  ُرِذَـتْعَا  یّتَح  َو  َّیَلَع ، ْمَُکل  ٌّقََحل  اـِمب  ْمُکُظِعَأ  یّتَح  ینُولِّجَُعت  ـال  َو  یلْوَق ، اوُعَمْـسِإ  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ  »
َْمل َو  َرْذـُْعلا ، یّنِم  اُولَبْقَت  َْمل  ْنِإ  َو  ٌلیبَس ، َّیَلَع  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  َو  ُدَعْـسَأ ، َِکلذـِب  ُْمْتنُک  َفْصَّنلا ، ینوُُمْتیَطْعَأ  َو  یلْوَق ، ُْمْتقَّدَـص  يرْذُـع َو 

هب ار  امش  ات  دینکم ، باتش  نم  نتشک  يارب  و  دیونشب ، ارم  نخس  مدرم ! يا  ناه  ْمُکِسُْفنَأ ;  ْنِم  َفْصَّنلا  اوُطُْعت 

هتفریذـپ و ار  منخـس  رگا  .مراذـگب  ناـیم  رد  امـش  اـب  راـید  نیا  هب  ار  مندـمآ  لـیلد  منک و  هظعوم  تسا ، نم  رب  امـش  ّقح  هک  يزیچ 
هرانک فاصنا  لدع و  ریـسم  زا  هتفریذـپن و  ار  مرذـع  رگا  دـش و  دـیهاوخ  دنمتداعـس  دـیداد ، فاصنا  دـیدرک و  قیدـصت  ار  مراتفگ 

(«. دیهد ماجنا  تسا  هتخاس  ناتتسد  زا  يراک  ره  ، ) دیتفرگ

: دومرف توالت  دوب  شجوجل  موق  ربارب  رد  تّجح  مامتا  هک  ار  تایآ  نیا  سپس 

َالَو ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث َال  ْمُکَءاَکَرُشَو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف  »)

هحفص 423

(1 «.) دیهدن متلهم  سپس  دیرگنب ) ار  ناتراک  بناوج  مامت  ، ) دنامن هدیشوپ  امش  رب  زیچ  چیه  سپس  ِینوُرِْظُنت ; )

َلََّزن يِذَّلا  ُهللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  »)
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ناحلاص همه  یتسرپرس  تیالو و  وا  هدرک و  لزان  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نم  تسرپرـس  یلو و  َنیِِحلاَّصلا ; ) یَّلَوَتَی  َوُهَو  َباَتِْکلا 
(2 «.) دراد هدهعرب  ار 

یلع شدـنزرف  سابع و  شردارب  ماما  .تساخرب  يراز  هب  ناشیادـص  دنتـسیرگ و  نانخـس ، نیا  ندینـش  اـب  ماـما  نارتخد  نارهاوخ و 
: دومرف داتسرف و  نانآ  يوس  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ربکا

«. تسیرگ دنهاوخ  رایسب  نیا  زا  سپ  دنگوس ! مناج  هب  .دینک  مارآ  ار  نانآ  َّنُهُؤاُکب ;  َّنَُرثْکََیل  يرْمَعَلَف  َّنُهاتُکْسُأ  »

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  رب  درک و  دای  تمظع  هب  ار  ادـخ  دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  دـندش ، تکاس  اـهنآ  نوچ 
ادـخ هب  دـیوگ : یم  يوار  هک  تفگ  نخـس  تحاـصف  ییاویـش و  اـب  ناـنچ  داتـسرف ، دورد  یهلا  ناربماـیپ  ادـخ و  ناگتـشرف  و  هلآو )

.مدینشن یسک  زا  نآ  زا  دعب  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  ییابیز ، نیا  اب  ینخس  دنگوس !

: دندومرف دوخ  نخس  همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

َْنبِا ُتَْسلَأ  یتَمْرُح !؟ َكاِهْتنا  یْلتَق َو  ْمَُکل  ُّلِحَی  ْلَه  اوُرُْظناَف  اهُوِبتاع ، ْمُکِسُْفنَأ َو  یِلا  اوُعِجْرا  َُّمث  اَنَأ !؟ ْنَم  اوُرُْظناَف  ینُوبِْـسناَف  ُدَْعب ، اّمَأ  »
َْسَیل َوَأ  ِهِّبَر ، ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاج  اِمب  ِِهلوُسَِرل  ِقِّدَصُْملا  ِهّللِاب َو  َنینِمْؤُْملا  ِلَّوَأ  َو  ِهِّمَع ، َْنبا  ِهِّیِصَو َو  َْنبا  َو  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ْمُکِِّیبَن ِْتِنب 

!؟ یّمَع ِْنیَحانِْجلاوُذ  ُراّیَّطلا  ُدیهَّشلا  ُرَفْعَج  َْسَیل  َوَأ  یبَأ ؟ َّمَع  ِءادَهُّشلا  ُدِّیَس  ٌهَزْمَح 

یقرواپ

هیآ 71. سنوی ،  . 1

هیآ 196. فارعا ،  . 2

هحفص 424

.»!؟ ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیِس  ِناذه  : » یخَِال یل َو  َلاق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  ْمُکیف : ٌضیفَتْسُم  ٌلْوَق  ْمُکُْغْلبَی  َْمل  َوَأ 

.ُهَقَلَتْخا ِنَم  ِِهب  ُّرُضَی  َو  ُهَلْهَأ ، ِْهیَلَع  ُتِقُْمی  َهّللا  َّنَأ  ُتِْملَع  ْذُم  ًابْذِک  ُتْدَّمَعَت  ام  ِهّللاَوَف  ُّقَْحلا ، َوُه  َو  ُلُوقَأ ، اِمب  ینوُُمْتقَّدَص  ْنِإَف  »

ْنَم ْمُکیف  َّنِإَف  ینوُُمْتبَّذَک  ْنِا  َو 
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َْنب َْدیَز  ْوَأ  يدِعاّسلا ، ِدْعَـس  ِْنب  ِلْهَـس  ْوَأ  يرْدِْخلا ، ِدیعَـس  ابَأ  ْوَأ  يراْصنَْالا ، ِهّللاِدـْبَع  َْنب  َِرباج  اُولَـس  ْمُکَرَبْخَأ ، َِکلذ  ْنَع  ُهوُمُتْلَأَس  ْنِإ 
ٌزِجاح اذه  یف  امَفَأ  یخَِال ، یل َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنِم  ََهلاقَْملا  ِهِذه  اوُعِمَـس  ْمُهَّنَأ  ْمُکوُِربُْخی  ِکلام ، َْنب  َسَنَأ  ْوَأ  مَقْرَأ ،

.»!؟ یمَد ِکْفَس  ْنَع  ْمَُکل 

.دیهد رارق  شنزرس  باطخ و  دروم  ار  دوخ  سفن  دییآ و  دوخ  هب  و  متـسیک ؟ نم  دینیبب  دینک و  یـسررب  ارم  بسن  هحفـصمدرم  يا  » 
؟ تساور امش  يارب  متمرح  کته  نم و  نتشک  ایآ 

هب ار  ادخ  لوسر  دروآ و  نامیا  همه ، زا  لبق  هک  یسک  نامه  متسین ؟ وا  يومع  رسپ  نیشناج و  دنزرف  امش و  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  ایآ 
!؟ درک قیدصت  دوب  هدروآ  يادخ  بناج  زا  هچنآ 

امـش ایآ  تسین ؟ نم  يومع  دـنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  راّیط  رفعج  ایآ  و  تسین ! مردـپ  يومع  ادهـشلا  دّیـس  هزمح  اـیآ 
.»؟ دنتشهب لها  ناناوج  رورس  ود  نیا  : » دومرف مردارب  نم و  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  دیناد  یمن 

یم مشخ  نایوگغورد  هب  تبسن  دنوادخ  متسناد  هک  ینامز  زا  دنگوس ! ادخ  هب  تسامـش ، عفن  هب  دینک  قیدصت  ارم  ّقح  نانخـس  رگا 
يدارفا امـش  نایم  رد  دـیدرکن ، رواـب  ارم  مـالک  رگا  ما و  هدرکن  غورد  گـنهآ  زگره  دـید ، دـنهاوخ  ناـیز  نازادرپ  غورد  و  دریگ ،

يدعاس و دعس  نب  لهس  يردخ و  دیعسوبا  يراصنا و  هللادبع  نبرباج  زا  .داد  دنهاوخ  ربخ  امش  هب  دیـسرپب ، اهنآ  زا  رگا  هک  دنتـسه 
نانآ .دیسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز 

هحفص 425

ّقح رد  ار  نآ  هک  دنا  هدینش  ادخ  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  ناشدوخ  هک  داد  دنهاوخ  ربخ  امش  هب 
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.»؟ دیرادرب نم  لتق  زا  تسد  هک  دوش  یمن  ببس  اه  یهاوگ  نیا  ایآ  .تسا  هدومرف  مردارب  نم و 

موهفمان شنانخـس  و  ، ) دـیوگ یم  هچ  هک  دـنادب  رگا  دتـسرپ  یم  نابز  هب  ار  دـنوادخ  اهنت  وا  تفگ : نشوجلا  يذ  نب  رمـش  اجنیا  رد 
(. تسا

اهدیدرت و ّکش و  عاونا  اب  هتخیمآ   ) نابز داتفه  هب  ار  ادخ  هک  منیب  یم  ار  وت  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : خـساپ  رد  رهاظم  نب  بیبح 
دنوادخ دیوگ !! یم  هچ  ماما  هک  یمهف  یمن  ییوگ ;  یم  تسار  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  و  ینک ! یم  شتسرپ  اه ) ضیقن  ّدض و 

.تسا هدز  رهُم  وت  لد  رب 

: داد همادا  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

يْریَغ ٍِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبِا  ِبِْرغَْملا  ِقِرْـشَْملا َو  َْنَیب  اـم  ِهّللاَوَف  ْمُکِِّیبَن ؟ ِْتِنب  ُْنبِا  یِّنِإ  اـم  ًاَرثَا  َنوُّکُـشَتَفَأ  ِلْوَْقلا ، اَذـه  ْنِم  ٍّکَـش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإَـف  »
.ًهّصاخ ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  ْمُکِْریَغ ، ْنَم  ْمُْکنِم َو ال 

.»؟ هَحارَج ْنِم  صاصِِقب  ْوَأ  ُُهتْکَلْهَتْسا ؟ لام  ْوَأ  ُُهْتلَتَق ؟ ْمُْکنِم  لیتَِقب  ینُوُبلْطَتَأ  ینوُِربْخَأ ،

قرش و رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  متسه !!؟ امش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  مه  نیا  رد  ایآ  دیراد ؟ کش  نخـس  نیا  هب  رگا  »
.تسین نم  زج  امش  ریغ  امش و  نایم  رد  يربمایپ  رتخد  دنزرف  ملاع ، برغ 

حورجم ار  یسک  ای  ما و  هدرب  امش  زا  ار  یلام  ایآ  دیبلط ؟ یم  ار  وا  ياهبنوخ  نم  زا  هک  ما  هتشک  امش  زا  ار  یـسک  ایآ  دییوگب : نم  هب 
.»!؟ دینک یم  هبلاطم  نم  زا  ار  نآ  صاصق  هک  ما  هتخاس 

.تفگ یمن  نخس  یسک  دوب و  هتخادنا  هیاس  نمشد  هاپس  رب  ینیگنس  توکس 

: دومرف دروآرب و  دایرف  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ 

َْنب َراّجَح  ای  َو  یَعبَر ، َْنب  َثَبَش  ای  »
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َْملَأ ِثِراْحلا ، َْنب  َدیزَی  ای  َو  ِثَعْشَْالا ، َْنب  َْسیَق  ای  َو  رَْجبَأ ،

هحفص 426

نب ثبـش  يا  ِْلْبقَاَف ; !؟ ٌدَّنَُجم ، ََکل  دـْنُج  یلَع  ُمُدـْقَت  امَّنِإ  ُماـمِْجلا َو  ِتَّمَط  َو  ُباـنَْجلا ، َّرَـضْخَأ  ُراَـمِّثلا َو  ِتَعَْنیَأ  ْدَـق  ْنَأ  : » ََّیِلا اُوُبتْکَت 
! ثعشا نب  سیق  يا  رجبا ! نب  راّجح  يا  یعبر !

وت هتشگ و  بآرپ  اه  هاچ  هدش و  زبسرـس  اهغاب  تسا و  هداد  رمث  ام  ناتخرد  هک  دیتشونن  همان  نم  يارب  امـش  ایآ  ثراح ! نب  دیزی  يا 
!«. ایب ام  يوس  هب  سپ  تسا ، وت  تمدخ  رد  هوبنا  هتسارآ و  يرکشل  هک  يراذگ  یم  اپ  ینیمزرس  رد 

! میتشونن يا  همان  نینچ  ام  دنتفگ : خساپ  رد  نانآ 

: دومرف ماما 

«. دیتشون ار  همان  نیا  امش  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  هللا ! ناحبس  ُْمْتلَعَف ;  ْدََقل  ِهّللاَو  یَلب  ِهّللا ! َناْحبُس  »

: دوزفا سپس 

، دیدونـشخان راید  نیا  هب  ام  ندـمآ  زا  رگا  مدرم ! يا  ِضْرَْالا ; ! َنِم  ینَمْأَم  یِلا  ْمُْکنَع  ُفِرَْـصنَا  ینوُعَدَـف  ینوُُمتْهِرَک  ِْذا  ُساّنلا ! اَـهُّیَأ  »
«. میورب ینما  نیمزرس  هب  ات  دینک  اهر  ار  ام  سپ 

زا یـسر و  یم  يراد  تسود  هک  هچنآ  هب  هک  ارچ  ییآرد ! دیزی )  ) تیومع رـسپ  مچرپ  ریز  یهاوخ  یمن  ایآ  تفگ : ثعـشا  نب  سیق 
! دید یهاوخن  يدب  نانآ 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

يدَِـیب ْمِهیطْعُأ  ِهّللاَو ال  ال  لیقَع !؟ ِْنب  ِِملْـسُم  ِمَد  ْنِم  َرَثْکَِأب  مِشاه  ُوَنب  َکَُبلْطَی  ْنَأ  ُدـیُرتَأ  هحفـصثعشالا  نب  دّـمحم  َکـیخَأ  وُخَأ  َْتنَأ  »
ردارب وت  ِدیبَْعلا ; ! َراْرِقا  ُِّرُقا  َو ال  ِلیلَّذلا ، َءاطعِإ 

، مشاه ینب  یهاوخ  یم  ایآ  دناسر ) تداهـش  هب  هفوک  رد  ار  ملـسم  هک  یتسه  ثعـشا  نب  دّـمحم  تردارب  دـننامه  وت   ) يردارب نامه 
نانآ تسد  رد  تسپ  لیلذ و  دارفا  دننامه  ار  متسد  دنگوس  ادخ  هب  هن ! دننک ؟ بلط  وت  زا  ار  لیقع  نب  ملسم  ياهبنوخ  زا  رتشیب 
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(«. درک مهاوخن  رارف  ای   ) .دش مهاوخن  میلست  زین  ناگدرب  دننامو  تشاذگ  مهاوخن 

: داد همادا  هاگنآ 

هحفص 427

هک نیا  زا  مرب  یم  هانپ  امـش  اگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ِنوُمُجْرَت ;) ْنَأ  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعأ  َو  !« ») ادخ ناگدنب  يا  ِهّللاَدابِع ; ! »
امـش راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  نم  ِباَسِْحلا ;) ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  َّال  رِّبَکَتُم  ِّلُـک  ْنِّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعأ  : ») دوزفا زین  و  ( 1 «.) دینک مهّتم  ارم 

(2 «.) دروآ یمن  نامیا  باسح  زور  هب  هک  يّربکتم  ره  زا  مرب  یم  هانپ 

( متسین گنج  رگزاغآ  نم  هک  نیا  هب  هراشا   ) ددنبب ار  بکرم  ناوناز  ات  دومرف  ناعمس » نب  هبقع   » هب دناباوخ و  ار  دوخ  بکرم  هاگنآ 
(3) .دندرک هلمح  گنهآ  نانآ  و 

ددرگ تبث  خیرات  رد  ات  تفگ ، ار  اه  ینتفگ  همه  هک  دوب  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما تّجح  مامتا  نیرتایوگ  نیرتاسر و  نیا 
.دسرب ناگمه  شوگ  هب  و 

نیا تموکح  يّدج  تارطخ  هب  ار  ناناملسم  دز و  رانک  هّیما  ینب  هرهچ  زا  ار  بیرف  رکم و  باقن  اّرغ  هبطخ  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.تخاس انشآ  محر  یب  نامیا و  یب  نارگمتس 

نیرتکچوک هک  نآ  یب  دنـشک ، یم  ار  دوخ  ربمایپ  دنزرف  راگدای و  اهنت  هناهاگآ  اهنآ  هک  درک  تباث  هبطخ  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.دندرک تباث  ار  دوخ  ینامیا  یب  شّحوت و  قیرط ، نیا  هب  دشاب و  هدزرس  وا  زا  ییاطخ 

و تفریذپن ، ار  ناملاظ  ربارب  رد  میلست  گنن  زگره  یلو  دش ، هداد  وا  هب  میلست  تروص  رد  ناما  داهنشیپ  هک  نیا  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما
ات تخادرپ ، ار  یگدازآ  نیا  ياهب  هناهاگآ  داد و  حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  تداهـش  .درواین  دورف  نامیا  یب  ناگماکدوخ  ربارب  رد  رس 

.دنبرد ياهتلم  همه  يارب  یقشمرس  و  دشاب ، ناهج  ناگدازآ  ياوشیپ 

یقرواپ

1
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هیآ 20. ناخد ، . 

.تسا هدمآ  ُتْذُع » یِّنِا  ، » ُذوُعأ ياج  هب  رفاغ  هروس  رد  هیآ 27 . رفاغ ، هروس  زا  هدافتسا  اب   . 2

(. توافت يرادقم  اب   ) ص 7-6 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 448-450 و  دیفم ، خیش  داشرا  ص 323-322 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 3

هحفص 428

نمشد هاپس  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما یسامح  هبطخ   74

زین ماما  و  تشارفارب ، دوخ  ياج  رد  ار  اه  مچرپ  تسارآ و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  اـب  گـنج  يارب  ار  دوخ  هاپـس  دعـس » نب  رمع  »
هقلح دندرک و  هطاحا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رب  فرط  ره  زا  دعس  نبا  هاپـس  .دیـشخب  ماظن  بلق ، هرـسیم و  هنمیم و  هب  ار  دوخ  هاپس 

.دندرک گنت  شنارای  ترضح و  نآ  رب  ار  هرصاحم 

: دومرف اهنآ  هب  ماما  دنتفریذپن !! نانآ  یلو  دنوش ، تکاس  هک  تساوخ  اهنآ  زا  داتسیا و  هفوک  هاپس  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یناصَع ْنَم  َو  َنیدِشْرُْملا ، َنِم  َناک  ینَعاطَأ  ْنَمَف  ِداشَّرلا ، ِلیبَس  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  امَّنِإ  َو  یلْوَق ، اوُعَمْسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْصنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُُکْلیَو  »
َِعبَطَف ِمارَْحلا ، َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ِمارَْحلا َو  َنِم  ْمُِکتاّیِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَـق  یلْوَِقل ، عِمَتْـسُم  َْریَغ  يْرمَِال  صاع  ْمُکُّلُک  َو  َنیِکلْهُْملا ، َنِم  َناـک 

.»؟ َنوُعَمْسَت الَأ  َنُوتِْصنَت ، الَأ  ْمُُکْلیَو  ْمُِکبُوُلق ، یلَع  ُهّللا 

يوریپ نم  زا  سک  ره  منک ، یم  توعد  تسار  هار  هب  ار  امش  نم  دینک !؟ شوگ  ارم  نانخس  ات  دیوش  یمن  تکاس  ارچ  امش ! رب  ياو  »
.دش دهاوخ  كاله  دنک  ینامرفان  نم  زا  سک  ره  و  دوش ، یم  تیاده  تسار  هار  هب  دنک 

نم نتـشک  يارب  هک  يزیاوج   ) امـش يایادـه  هک  ارچ  دـیهد ، یمن  ارف  شوگ  منانخـس  هب  دـینک و  یم  یچیپرـس  نم  روتـسد  زا  اـمش 
ياهلد رب  دنوادخ  و  تسا ، هدش  رپ  مارح  زا  ناتیاه  مکش  هدوب و  مارح  هار  زا  اهنت  دیتفرگ )
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.»؟ دیهد یمن  ارف  شوگ  منانخس  هب  ایآ  دیوش ؟ یمن  تکاس  ایآ  امش ! رب  ياو  .تسا  هدز  رهُم  امش 

: دومرف ماما  اهنآ ، توکس  زا  سپ  دیهد ! ارف  شوگ  دنتفگ : هدرک و  شنزرس  ار  رگیدکی  دعس  رمع  باحصا  اجنیا  رد 

َو اِنباقِر ، یف  ًاْفیَس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَس  َنیّدِعَتْسُم ، َنیّدَُؤم  ْمُکانْخَرْصَأَف  َنیرِّیَحَتُم  َنیِهلاو  انوُُمتْخَرْـصَتْسا  َنیحَفَأ  ًاحْرَت ، ُهَعامَْجلا َو  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ًاّبَت  »
ْمُکُّوُدَع اهانَج  یتَّلا  ِنَتِْفلا  َران  اْنیَلَع  ُْمتْشَشَح 
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َنِم َمارَْحلا  َّالِإ  ْمِهیف ، ْمَُکل  َحَبْـصَأ  لَمَأ  َو ال  ْمُکیف ، ُهوُْشفَأ  لْدَع  ِْریَِغب  ْمُِکئادـْعَِال ، ْمِْهیَلَع  ًادَـی  َو  ْمُِکئاِیلْوَأ ، یلَع  ًاْبلِإ  ُْمتْحَبْـصَأَف  انُّوُدَـع  َو 
.اَنل َلَّیَفَت  ْيأَر  َو ال  اّنِم ، َناک  ثَدَح  ِْریَغ  ْنَم  ِهیف ، ُْمتْعَمَط  ْشیَع  ُسیسَخ  َو  ْمُکُولانَأ ، اْینُّدلا 

ْنِکل َو  ْفَصْحَتُْـسی ، َْمل  ُْيأَّرلا  َو  ٌنِماط ، ُشْأَْـجلا  َو  ْرَهْـشَی ، َْمل  ُْفیَّسلا  اـهوُُمتْزَّهَجَت َو  اـنوُُمتْکَرَت ، اـنوُُمتْهِرَک َو  ْذِإ  ُتـْالیَْولا  ُمَُکل  ّـالَهَف 
ِهَذَبَن َو  ِبازْحَْالا ، ِذاذِـش  َو  ِهَّمُْالا ، ِتیغاوَط  ْنِم  ُْمْتنَأ  امَّنِإَف  ْمَُکل ، ًاْحبُقَف  ِشارَْفلا ، یعادَـتَک  اْهَیِلا  ُْمْتیَعادَـت  َو  ابِّدـلا ، ِهَْریَطَک  اْنیَلَع  ُْمتْعَرْـسَأ 

ُو ِءایِـصْوَْالا ، ِهَْرتِع  يریبُم  َو  ِءاـِیْبنَْالا ، ِدـالْوَأ  ِهَلَتَق  َو  ِنَنُّسلا ، ِءیِفْطُم  َو  ِباـتِْکلا ، ِیفِّرَُحم  َو  ِماـثْالا ، ِهَبْـصُع  َو  ِناـْطیَّشلا ، ِهَثَفَن  َو  ِباـتِْکلا ،
.َنیضِع َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیذَّلَا  َنیئِزْهَتْسُْملا ، ِهَِّمئَأ  ِخارُص  َو  َنینِمْؤُْملا ، يذُْؤم  َو  ِبَسَّنلِاب ، ِراهِْعلا  یِقِْحُلم 

ُْهتَثَراوَـت َو  ْمُُکقوُرُع ، ِْهیَلَع  ْتَجَـش  َو  ٌفوُْرعَم ، ْمُکیف  ُلْذَْـخلا  ِهّللا  َو  ْلَـجَأ ! َنُولِذْـخَت ، اـناّیِإ  َو  َنوُدِـمَتْعَت ، ُهَعایْـشَأ  بْرَح َو  َنـْبِا  ْمـُْتنَأ  َو 
ِهّللا ُهَنَْعل  الَأ  ِبِصاْغِلل ، ًهَلْکَأ  ِبِصاـّنِلل َو  ًاْخنِـس  ءْیَـش  َثَبْخَأ  ُْمْتنُکَف  ْمُکُروُدُـص ، ْتَیِـشَغ  ْمُُکبُوُلق َو  ِْهیَلَع  ْتَتَبَن  َو  ْمُکُعوُُرف ، ْمُُکلوُصُأ َو 

.ْمُه ِهّللا  ُْمْتنَأَف َو  الیفَک  ْمُْکیَلَع  ُهّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیکْوَت ، َدَْعب  َناْمیَْالا  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  َنیثِکاّنلا  یَلَع 

َهَِّینَّدلا ُذِخآ  ام  َتاْهیَه  َو  ِهَّلِّذلا ، ِهَْلتَْقلا َو  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا ، َْنَیب  َزَکَر  ْدَق  ّیعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإ  الَأ 
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، ِمارِْکلا ِعِراصَم  یلَع  ِمائِّللا  َهَعاط  َِرثُْؤت  ال  ٌهَِّیبَأ ، ٌسوُُفن  َو  ٌهَّیِمَح ، ٌفُونُأ  َو  ْتَرُهَط ، ٌروُجُح  َو  َْتباط ، ٌدوُدُـج  َو  ُُهلوُسَر ، َکـِلذ َو  ُهّللا  َیبَأ 
«. ِباحْصَْالا َِهلَذَخ  َو  ِداتِْعلا ، ِهَِّلق  یلَع  ِهَرْسُْالا  ِهِذِهب  ٌفِحاز  یِّنِإ  الَأ  ُتْرَْذنَأ ، ُتْرَذْعَأ َو  ْدَق  الَأ 

يارب ام  و  دـیدیبلط ، شیوخ  يرای  هب  ار  ام  هک  ناوارف  قوش  روش و  نآ  اب  اـیآ  داـب ! امـش  رب  یگـشیمه  هودـنا  تکـاله و  مدرم ! يا  »
يور هب  دیدوب  هتفرگ  تسد  هب  ام  زا  عافد  يارب  هک  ار  يریشمش  دوب  اور  میتساخرب ، نات  يرای  هب  میتفاتش و  امش  يوس  هب  یسر  دایرف 

ام ّدض  رب  دوب  هتخاس  مهارف  ام  امش و  نمشد  هک  يا  هنتف  شتآ  و  دیشکب ؟ ام 
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هدرک راتفر  لدع  هب  امش  نایم  رد  نانآ  هک  نآ  یب  .دیتساخرب  ناتنانمشد  يرای  هب  ناتناتـسود و  ّدض  رب  هچراپ  کی  دیزاس !؟ روهلعش 
یهانگ ام  زا  هک  نآ  یب  دیراد و  عمط  نادب  هک  یتسپ  یگدنز  مارح و  لام  كدنا  زج  هب  دـنزاس  هدروآرب  امـش  زا  ییوزرآ  دنـشاب و 

؟ میشاب هتفگ  ییاوران  نخس  ای  دشاب ، هدزرس 

شیوشت یب  اهرکف  و  مارآ ، اهلد  ماین و  رد  اهریشمش  هک  هاگنآ  .دیدز  زاب  رس  ام  يرای  زا  هتفات و  رب  يور  ام  زا  هک  امـش ! رب  ياو  سپ 
موجه وس  ره  زا  اه  هناورپ  ناسب  دـیدروآ و  يور  ام  بناج  هب  وس  ره  زا  خـلم  روم و  دـننام  دـیتخاس و  هدامآ  ار  هنتف  شتآ  امـش  دوب ،
ناوریپ باتک و  ناگدـننک  اهر  و  بازحا ، ناگدـنامزاب  و  تّما ، نیا  ياه  توغاط  نامه  دییامـش  داـب ! تشز  ناـتیور  سپ  .دـیدروآ 

هللا یلص  ) ربمایپ ّتنس  ناگدننک  شوماخ  ادخ و  باتک  ناگدننک  فیرحت  ناراکهانگ و  هورگ  ناطیش و 
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رازآ كاپ و  ياهبـسن  ِنابحاص  هب  ناکاپان  ناگدننک  قحلم  ایـصوا و  ترتع  ناگدننک  دوبان  ایبنا و  نادنزرف  ناگدنـشک  و  هلآو ) هیلع 
.دندرک هراپ  هراپ  ار  نآرق  هک  رگازهتسا  ناربهر  ناسر  دایرف  نانمؤم و  ناگدنهد 

نامیپ نیا  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ  دـیراد !؟ یم  رب  ام  يرای  زا  تسد  دـینک و  یم  هیکت  شناوریپ  و  هیواـعم )  ) برح رـسپ  هب  اـمش 
نآ رب  امش  ياهلد  هتفای و  دشر  نآ  زا  امش  ياه  هخاش  هتشگ و  راوتسا  نآ  رب  امش  دوجو  ياه  هشیر  تسامـش و  هنیرید  يوخ  ینکش 

.تسا هدیشوپ  نآ  اب  امش  ياه  هنیس  هدییور و 

هک ینانکـش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  دیذیذل ! اراوگ و  يا  همقل  بصاغ ، ناراکزواجت  يارب  یلو  لاهن ، نیرتدـیلپ  دوخ  نابغاب  يارب  امش 
نانکش نامیپ  نامه  امـش  دنگوس  ادخ  هب  دیدوب ، هدادرارق  دوخ  ياهنامیپ  نماض  ار  ادخ  امـش  .دنتـسکش  ار  دوخ  مکحم  ياه  قاثیم 

!«. دیتسه

لوبق ای  ندـش  هتـشک  تسا : هداد  رارق  باختنا  ود  نایم  رد  ارم  هداز  كاپان  دـنزرف  هداز ، كاپان  دـیزی )  ) نیا هک  دیـشاب ! شوهب  ناـه 
ّتلذ هب  نت  ام  هک  تسا  رود  ردقچ  ّتلذ و 
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ار ام  هک  یکاـپ  ياـه  نماد  تشرـس و  كاـپ  ناـکاین  دندنـسپ و  یمن  ینوبز  ّتلذ و  اـم  يارب  زگره  وا  ربماـیپ  دـنوادخ و  ( 1 ،) میهد
ناگیامورف يرادربنامرف  هاگچیه  ام  زگره ! .دنریذپ  یمن  ام  زا  ار  نیا  تفارش  اب  ياه  ناسنا  دنمتریغ و  نادرم  گرزب  دنا و  هدنارورپ 

شوه هب  .مداد  میب  ناتراک  تبقاع  زا  ار  امش  مدرک و  تّجح  مامتا  امـش  اب  نم  دینادب  .داد  میهاوخن  حیجرت  هنادنمتفارـش  گرم  رب  ار 
!(. متداهش هدامآو   ) منک یم  راکیپ  امش  اب  مک ، یگدامآ  كدنا و  نارای  نادناخ و  نیمه  اب  نم  دیشاب !

هاگنآ
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: دناوخ ار  راعشا  نیا 

ًامِْدق َنُوماّزَهَف  ْمِزْهَن  ْنِاَف 

انیمَّزَهُم ُْریَغَف  ْمَزُْهن  ْنِإ  َو 

ْنِکل ٌْنبُج َو  انُّبِط  ْنَأ  ام  َو 

انیرِخآ َُهلْوَد  انایانَم َو 

ام زا  تسکـش  مه  زاب  میروخب ، تسکـش  رهاظ ) هب   ) رگا تسا و  ام  نیرید  هویـش  نیا  مینکـشب ، مهرد  ار  نمـشد  گنج ، رد  ام  رگا  »
ام نتـشک  اب  نارگید  تموکح  تلود و  کنیا  یلو  تسین  ام  هدنبیز  سرت  دـنا .) هدروخ  تسکـش  ام  نانمـشد  تقیقح  رد  و   ) تسین

«. تسا هتشگ  راومه 

:( هک داد  همادا  هاگنآ  )

ْمُکَْرمَأ اوُعَمْجَأَف  يّدَج ، ْنَع  ِیبَأ  ََّیلِإ  ُهَدِهَع  ٌدْهَع  یحِّرلا ، َرْوَد  ْمُِکب  ُروُدَت  یّتَح  َسَرَْفلا ، ُبَکْرَی  ام  ْثیَرَک  ّالِإ  اهَدـَْعب  َنُوثَْبلَت  ُهَّنِإ ال  امَأ  »
یَلَع یِّبَر  َّنِإ  اَِهتَیِـصاَِنب  ٌذِـخآ  َوُه  ـَّالِإ  هَّباَد  ْنِم  اَّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ  ، ) َنوُرِْظُنت ـال  َُّمث  ًاـعیمَج  ینُودـیکَف  ْمُکَءاکَرُـش  َو 
ًاسْأَک ْمِهیقُْسی  فیقَث  َمالُغ  ْمِْهیَلَع  ْطِّلَـس  َو  َفُسُوی ، یّنِـسَک  َنینِـس  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو  ِءامَّسلا ، َرِطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحَا  َّمُهّللَا  ( 2 () میِقَتْسُّم طاَرِص 

، َهبْرَِضب ًَهبْرَض  هَْلتَِقب َو  ًهَْلتَق  ًادَحَأ ، ْمِهیف  ُعَدَی  الَف  ًهَِربْصُم ،

یقرواپ

اَّنِم َتاْهیَه  یِّنِم ! َِکلذ  َُهل  َتاْهیَه  ِهَّلِّذلا َو  ِهَّلِّسلا َو  َْنَیب  ینَکَرَت  ْدَـق   : » تسا هدـمآ  ریبعت  نیا  هب  ص 99 ) ج 2 ،  ) جاجتحا باـتک  رد   . 1
«. َهَّلِّذلا

هیآ 56. دوه ،  . 2
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اْنبَنَأ َو َْکَیلِإ  اْنلَّکَوَت َو  َْکیَلَع  اـنُّبَر  َْتنَأ  َو  انُولَذَـخ ، انُوبَّذَـک َو  اـنوُّرَغ َو  ْمُهَّنِإَـف  ْمُْهنِم ، یعایْـشَأ  یْتَیب َو  ِلـْهَِال  یئاـِیلْوَِال َو  یل َو  ُمِقَْتنَی 
«. ُریصَْملا َْکَیلِإ 

ایـسآ گنـس  نوچ  راگزور  .دوش  راوس  دوخ  بکرم  رب  هک  يراکراوس  رادقم  هب  رگم  دنام ، دیهاوخن  یقاب  نادنچ  نم  زا  سپ  امـش  »
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  مّدج  زا  مردپ  ار  هدنیآ  زا  ییوگـشیپ  نیا  دناسرب .) ناترادرک  رفیک  هب  ار  امـش  و   ) ددرگب امـش  رب 

.تسا هداد  ربخ  نم 
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رکف سپ 
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تـسا امـش  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  رب  نم  هک  دیهدن ، متلهم  دینک و  راکیپ  نم  اب  یگمه  دینک و  عمج  ار  دوخ  ناهارمه  شیوخ و 
«. تسا تسار  یهار  رب  مراگدرورپ  .تسادخ  تسد  هب  شروما  مامز  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هدنبنج  چیه  و   » ما هدرک  لکوت 

فیقث دـنزرف  نآ  و  روآ ، دـیدپ  نانآ  رب  فسوی ، نامز  یلاسکـشخ  ناسب  یطحق ، ياه  لاس  و  راد ، غیرد  نانآ  زا  ار  ناراب  ادـنوادخ !
اجنآ ات  دراذگماو  ملاس  ناشنایم  رد  ار  یسک  دزیر و  ورف  ناشماک  رب  ار  تراقح  ّتلذ و  ِرهز  ماج  ات  زاس  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  جاّجح ) )

نم و نوخ  ماقتنا  دنوش و  راتفرگ  يا  هبرض  هب  دنا ، هدز  هک  يا  هبرـض  ره  ربارب  رد  یلتق و  هب  دنا  هداد  ماجنا  هک  یلتق  ره  ربارب  رد  هک 
.دندراذگ روای  یب  هدرک و  بیذکت  ار  ام  دندز و  گنرین  ام  هب  اهنیا  هک  ارچ  .دریگب  اهنیا  زا  ار  متیب  لها  ناتسود و 

«. تسوت يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  مییامن  یم  تشگزاب  وت  يوس  هب  هدرک و  لّکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  ایادخ !

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

!«. دیناوخب نم  دزن  ار  وا  تساجک ؟ دعس  نب  رمع  َرَمُع ; ! یل  اوُعُْدا  دْعَس ؟ ُْنب  ُرَمُع  َْنیَأ  »

.دندناوخ ارف  دوبن ، تاقالم  نیا  هب  یضار  هک  یلاح  رد  ار  دعس  رمع 

: دومرف وا  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

ِهّللاَو ال ِناجْرُج ، ِّيِّرلا َو  َدِالب  ّیِعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َکّیلَُوی  ْنَأ  ُمَعْزَت  ِینَُلتْقَت ؟ َْتنَأ  ُرَمُع  ای  »

هحفص 433

ْدَق هَبَـصَق  یلَع  َکِسْأَِرب  ّینَأََکل  َو  َهَرِخآ ، اْینُدـِب َو ال  يدـَْعب  ُحَْرفَت  َکَّنِإَف ال  ِعناص ، َْتنَأ  اـم  ْعَنْـصاَف  ًادوُهْعَم ، ًادـْهَع  ًادـَبَأ ، َِکلذـِب  ُأُّنَهَتَت 
یم وت  رمُع  ای  ْمُهَْنَیب ;  ًاضَرَغ  ُهَنوُذِخَّتَی  ُناْیبِّصلا َو  ُهامارَتَی  ِهَفوُْکلِاب ، َبُِصن 
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كاپان درم  نآ  هک  ینک  یم  نامگ  یناسرب ؟ لتق  هب  ارم  یهاوخ 

یهاوخن ار  زور  نآ  شوخ  معط  زگره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشخب ؟ یم  وت  هب  ار  ناگرگ  ير و  تموکح  دایز ) نبا   ) كاپان دـنزرف 
ترخآ رد  هن  اـیند و  رد  هن  نم  زا  سپ  هک  هد ، ماـجنا  دـیآرب  تتـسد  زا  هـچ  ره  رییغت ، لـباق  ریغ  یهلا )  ) تـسا یناـمیپ  نـیا  .دیـشچ 

یم گنس  نآ  هب  دنهد و  یم  رارق  فده  ار  نآ  ناکدوک  هتشارفا و  ین »  » رب هفوک  رد  ار  وت  ِرس  منیب  یم  ییوگ  دش ، یهاوخن  نامداش 
(1 !«.) دننز

( مالسلا هیلع  ) یلع شردپ  دننام  وا  همانرب  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما راک  دنناد ، یم  دنتسه  انشآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع هغالبلا  جهن  هب  هک  اهنآ 
هب يدـیما  كدـنا  هک  اـهنآ  هـب  تبـسن  اـت  درک ، یم  لاـبند  ار  یهلا  فدـه  نـیا  فـلتخم  قرط  زا  و  دوـب ، يزاسرادـیب  يرگنـشور و 

.دوش تّجح  مامتا  تسه ، ناشتیاده 

راذـنا و قیرط  زا  هاگ  و  یبهذـم ، ینید و  تاداقتعا  هلیـسو  هب  هاگ  یناـسنا ، فطاوع  قیرط  زا  هاـگ  تراـشب ، قیوشت و  قیرط  زا  هاـگ 
تیاده تقایل  نیرتمک  رـس ، هریخ  رگمتـس و  هورگ  نآ  سوسفا  یلو  .درک  یم  يریگ  یپ  ار  فده  نیا  یهلا ، ياه  باذع  هب  دیدهت 

! دندیود یم  بارس  یپ  رد  بآ ، ِنامگ  هب  هک  دندوب ، روهطوغ  نانچ  نآ  یتسرپایند  بادرگ  رد  دنتشادن و  ار 

نیا زا  یسرت  نیرتمک  و  دنتـشاد ، ربخ  دوخ  تداهـش  زا  الماک  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دهد  یم  ناشن  دهاوش  نئارق و  مامت 
.دنداد یمن  هار  دوخ  هب  رظن 

هداد حیجرت  هوکش  رپ  ياه  خاک  هیاس  رد  ّتلذ  اب  مأوت  یگدنز  رب  ریشمش ، رجنخ و  ریت و  تابرض  ریز  رد  ار  هنادنمتفارش  گرم  اهنآ 
، دندوب
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تاملک نیا  زا  کی  چیه  رد  و 

یقرواپ

ص 10-8. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 6-8 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 434

اهنآ يرادیب  یمالسا و  هعماج  تایح  هیام  و  نادیواج ، تایح  هیام  گرم  نیا  دنتـسناد  یم  نوچ  دوش ;  یمن  هدید  يدیدرت  نیرتمک 
.ْمَُهل ًائِینَه  َُّمث  ْمَُهل  ًائینه  داب ، اراوگ  اهنآ ، رب  داب  اراوگ  تسا ، ناقفانم  یلهاج و  بازحا  لاگنچ  زا  مالسا  تاجن  و 

( مالسلا هیلع   ) ماما يایوگ  قطنم  لباقم  رد  نایفوک  فارتعا   75

: دومرف دنلب  يادص  اب  دوب  هداد  هیکت  دوخ  ریشمش  رب  هک  یلاح  رد  رکشل  لباقم  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

؟ دیسانش یم  ارم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش 

.ییادخ لوسر  طبس  دنزرف و  وت  يرآ ، دنتفگ :

لوسر مّدـج  دـیناد  یم  اـیآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  امـش  هلآو ; ؟) هیلع  هللا  یلـص  ) َهّللا ُلوُـسَر  يّدَـج  َّنَأ  َنوُـمَْلعَت  ْلَـه  َهّللا ! ُمُکُدِْـشنُا  »
.»؟ تسادخ

.يرآ

.»؟ تسا بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  دیناد  یم  ایآ  ادخ ! هب  ار  امش  مالسلا ;؟) هیلع  ) ِبلاط یبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  یبَأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا ! ُمُکُدِْشنُا  »

.يرآ

ایآ ادخ ! هب  ار  امش  هلآو ; ؟) هیلع  هللا  یلص  ) یفَطْصُْملا دَّمَُحم  ُْتِنب  مالـسلا ) اهیلع  ) ِءارْهَّزلا َهَمِطاف  یّمُأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا ! ُمُکُدِْشنُا  »
.»؟ تسا ربمایپ  رتخد  همطاف  مردام  دیناد  یم 

.يرآ

هّدج دیناد  یم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  ًامالْسِإ ;؟ ِهَّمُْالا  ِهِذه  ِءاِسن  ُلَّوَأ  ِدْلیَوُخ  ِْتِنب  َهَجیدَخ  یتَّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا ! ُمُکُدِْشنُا  »
.»؟ تسا تّما  نیا  ناملسم  نز  نیلّوا  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  ما ،

هحفص 435

.يرآ
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ردپ يومع  ادهشلا ، دّیس  هزمح  دیناد  یم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  یبَأ ; ؟ ُّمَع  ِءادَهُّشلا  َدِّیَـس  َهَزْمَح  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا ! ُمُکُدِْشنُا  »
.»؟ تسا نم 

.يرآ

.»؟ تسا نم  يومع  راّیط  رفعج  دیناد  یم  ایآ  ادخ ! هب  ار  امش  یِّمَع ; ؟ َهَّنَْجلا  ِیف  َراّیَّطلا  َرَفْعَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا ! ُمُکُدِْشنُا  »

.يرآ

ماما سپس 
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حاـبم ار  منوـخ  نـتخیر  لـیلد  هـچ  هـب  ارچ و  سپ  یمَد ; َنوُّلِحَتـْـسَت  َمـِبَف  : » دوـمرف رگید  ياـهرارقا  اــهرارقا و  نـیا  نـتفرگ  زا  دــعب 
.»...!؟ دیرمشیم

ناج یگنـشت  اب  ات  دیـشک  میهاوخن  رب  وت  زا  تسد  یلو  میناد ، یم  ار  اـهنیا  ماـمت  اـم  دـنتفگ : دنتـشادن  یقطنم  خـساپ  چـیه  هک  اـهنآ 
(1 !...) یهد

شیپ رد  هللا  لیبس  یف  تداهش  زج  یهار  تسناد ، یم  یبوخ  هب  دمآ  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  هک  يدایز  دهاوش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.درادن

رگم دوبن  رّـسیم  رما  نیا  و  دهد ، یمومع  راکفا  هب  یتخـس  ناکت  دنک و  رادـیب  ار  نیملـسم  هبطاق  تداهـش ، نیا  هک  دوب  نیا  مهم  یلو 
هب ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـیزی  نایرکـشل  دـننک  اعّدا  یـضعب  ادرف  ادابم  دوش ; ّتیعقوم  نییبت  تّجح و  مامتا  تاـهج  ماـمت  زا  هک  نیا 

.دنتخیر ار  ترضح  نآ  نوخ  تسا  یجراخ  درف  کی  هک  نیا  نامگ  هب  دندوب و  هتخانشن  یبوخ 

مالسا خیرات  رد  ار  اهنآ  ییاوسر  دنـس  تفرگ و  نانآ  زا  دوخ  رّرکم  فلتخم و  ياه  هبطخ  اب  ار  اه  هناهب  نیا  مامت  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
! درک تبث  ّتیرشب  و 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 318 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 135 و  قودص ، یلاما   . 1

هحفص 436

شراوگرزب باحصا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس   76

: دومرف درک و  ور  شیوخ  باحصا  هب  شتداهش  زا  لبق  مالسلا ) هیلع  ) ماما مالسلا ،) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  قبط 

« ءاروُمَع  » یعُْدت ٌضْرَأ  َیِه  َنیِِّیبَّنلا َو  ُءایِصْوَأ  َنوُِّیبَّنلا َو  اَِهب  یقَْتلا  ِدَق  ٌضْرَأ  َیِه  ِقارِْعلا َو  َیلإ  ُقاُستَـس  َکَّنِإ  : » یل َلاق  ِهّللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
ًامَالَـسَو ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق   : ) یلَت ِدـیِدَْحلا َو  ِّسَم  َْملَأ  َنوُدِـجَی  َِکباحْـصَأ َال  ْنِم  ٌهَعامَج  َکَعَم  ُدَهْـشَتُْسی  اِهب َو  ُدَهْـشَتُْست  َکَّنِإ  َو 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  ْمِْهیَلَعَو ; َْکیَلَع  ًامالَس  ًادَرب َو  ُبْرَْحلا  ُنوُکَی  َمیِهاَْربِإ ) یَلَع 
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نم هب 

اب نآ  رد  ناربماـیپ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  هک  تسا  ینیمزرـس  نآ  دـش و  یهاوـخ  هدـناشک  قارع  نیمزرـس  هـب  وـت  مدـنزرف ! : » دوـمرف
زا  ) هک تنارای  زا  یهورگ  وت  اب  دیسر و  یهاوخ  تداهـش  هب  اجنآ  رد  وت  .دوش  یم  هتفگ  ارومع »  » نآ هب  دنا و  هدرک  رادید  رگیدکی 

«. دیسر دنهاوخ  تداهش  هب  دننک ، یمن  ساسحا  ار  هزین  ریشمش و  تابرض  درد  راگدرورپ ) ياقل  قوش 

(، 1 () شاب مالس  درـس و  میهاربا  رب  شتآ  يا  میتفگ ، َمیِهاَْربِإ ; ) یَلَع  ًامَالَـسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق  : ») درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ 
(2 «.) دوب دهاوخ  مالس  درس و  تنارای  وت و  رب  زین  گنج  نآ 

دنوادخ قشع  رد  یناف  نانچ  اهنآ  تسا ، نایامن  یبوخ  هب  هلمج  دنچ  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلا دّیس  باحصا  نارای و  يالاو  ماقم 
.دندرک یمن  ساسحا  دوخ  ياه  ندب  رب  ار  هزین  ریشمش و  تابرض  درد  یّتح  هک  دندوب ،

نیا دنوشن ، هاگآ  دنربب و  ربخ  یب  ار  دوخ  ياه  تسد  رـصم  نانز  رذـگدوز  يزاجم  قشع  کی  رد  هک  یماگنه  تسین ، بّجعت  ياج 
دیابن تداهش ، یهلا و  قشع  يوک  نازابکاپ 

یقرواپ

هیآ 69. ءایبنا ،  . 1

ص 80. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2

هحفص 437

.دننک ساسحا  دوخ  رکیپ  رب  ار  رجنخ  ریت و  مخز 

ار زیچ  همه  بوبحم  رادید  تّذل  دش و  مالس  درب و  اهنآ  رب  شتآ  نیا  دندش و  دراو  نامز  نایدورمن  شتآ  رد  راومیهاربا  اهنآ  يرآ !
! درب اهنآ  دای  زا 

! نادرمریلد يا  دیباتشب   77

هللادیبع  ) ریما دزن  یگمه  تفگ : تخاس و  اهر  تفرگ و  فده  ماما  نارای  يوس  هب  داهن و  نامک  رب  ار  ریت  دعس  نب  رمع  اروشاع  زور 
لابند هب  مدوب ! نم  تخادنا  ریت  نانآ  يوس  هب  هک  یسک  لّوا  دیهد  یهاوگ  دایز ) نب 
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: دومرف شنارای  هب  ( مالسلا هیلع  ) ماما .دندرک  نارابریت  ار  ماما  هاپس  شرکشل  وا 

هک یگرم  يوس  هب  دیباتشب  دنک ! ناتتمحر  ادخ  ْمُْکَیلِإ ; ِمْوَْقلا  ُلُسُر  َماهِّسلا  ِهِذه  َّنِاَف  ُْهنِم ، َُّدبال  يذَّلا  ِتْوَْملا  َیلِإ  ُهّللا  ُمُکَمِحَر  اُومُوق  »
!«. تسا تعامج  نیا  ناگداتسرف  اهریت  نیا  تسین ، يا  هراچ  نآ  زا 

ناراـی زا  یهورگ  هـک  نآ  اـت  دـندرک  راـکیپ  ار  زور  زا  یـشخب  دـندش و ) ریگرد  نمـشد  اـب  هناعاجـش   ) ترـضح نآ  باحـصا  سپ 
: دومرف تشاذگ و  شفیرش  نساحم  رب  تسد  ( مالسلا هیلع  ) ماما ماگنه ، نیا  رد  دندیشون ، تداهش  تبرش  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یَلَع ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشا  َو  هَثالَث ، َِثلاـث  ُهُولَعَج  ْذِإ  يراـصَّنلا  یَلَع  ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشاَو  ًادـَلَو ، َُهل  اُولَعَج  ْذِإ  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتِْـشا  »
یلِإ ْمُُهبیجُأ  ِهّللاَو ال  امَأ  ْمِهِِّیبَن ، ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتا  مْوَق  یلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْـشا  َو  ُهَنوُد ، َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  اوُدَبَع  ْذِإ  ِسوُجَمْلا 

«. یمَِدب ٌبَّضَُخم  اَنَأ  یلاعَت َو  َهّللا  یَْقلَأ  یّتَح  َنوُدیُری  اّمِم  ءْیَش 

تّدش دنوادخ  بضغ  ماگنه  نآ  حیسم  تّما  رب  و  دندش ، لئاق  دنزرف  وا  يارب  هک  تفرگ  تّدش  دوهی  موق  رب  هاگنآ  دنوادخ  بضغ  »
دـندیتسرپ و ار  دیـشروخ  هام و  ادـخ ، ياج  هب  هک  دـش  نیگمـشخ  یتقو  ناـیتشترز  رب  دنتـسناد و  ادـخ  هس  زا  یکی  ار  وا  هک  تفرگ 

گنهامه دوخ ، ربمغیپ  رتخد  رسپ  نتشک  رب  هک  تفرگ  تّدش  هورگ  نیا  رب  نونکا  دنوادخ  بضغ 

هحفص 438

! دندش

هب هتشغآ  هک  نآ  ات  درک ، مهاوخن  تباجا  دنهاوخ ، یم  نم  زا  ّتلذ ) هب  نداد  نت  ملظ و  ربارب  رد  میلست  زا   ) ار هچنآ  دنگوس ! ادخ  هب 
(1 !«.) منک تاقالم  ار  دنوادخ  شیوخ ، نوخ 

ار یندشن  شومارف  اغوغ و  رپ  ياه  هنحص  نیا  ات  راظتنا ; رد  نیمز  دوب و  هتسشن  اشامت  هب  نامسآ  ییوگ  دوب ، یساّسح  تاظحل 
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نآ هب  دننک و  هراظن  دندوب ، هدوشگ  تداهش  يارب  ار  دوخ  شوغآ  دندیشیدنا و  یمن  ادخ  هب  زج  هک  ار  ینادرمریش  راکیپ  و  دنرگنب ،
! نیرفآ نارازه  دنیوگ ! نیرفآ  راثیا  تمظع و  همه 

! زامن نیرخآ   78

يدئاص همامثوبا  .دـندمآ  یم  لیان  تداهـش  فرـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندرک و  یم  راکیپ  هناروالد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نارای 
ادـخ هب  .دـنا  هدـش  کـیدزن  وـت  هب  هورگ  نیا  منیب  یم  تیادـف ، هب  مناـج  هللادـبعابا ! يا  درک : ضرع  ترـضح ) نآ  ناراـی  زا  يدرم  )

شتقو هک  ار  زاـمن  نیرخآ  نیا  منک ، یم  تاـقالم  ار  دـنوادخ  نوچ  مراد  تسود  یلو  موش ! هتـشک  دـیاب  نم  وـت ، زا  شیپ  دـنگوس !
.مشاب هدناوخ  وت  اب  تسا  هدیسر 

: دومرف تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  رس  مالسلا ) هیلع  ) ماما

رارق نارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدروآدای  هب  ار  زامن  اِهْتقَو ;  ُلَّوَأ  اذه  ْمَعَن ، َنیرِکاّذلا ! َنیّلَصُْملا  َنِم  ُهّللا  َکَلَعَج  َهالَّصلا ، َتْرَّکَذ  »
«. تسا زامن  تلیضف  تقو  نونکا  يرآ ، .دهد 

: دومرف سپس 

یقرواپ

ص 12. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 158 و  فوهل ،  . 1

هحفص 439

«. میرازگ زامن  ات  دنیوشب  تسد  ام  زا  دیهاوخب  هورگ  نیا  زا  یّلَُصن ;  یّتَح  اّنَع  اوُّفُکَی  ْنَأ  ْمُهُولَس  »

شخـساپ رد  رهاظم » نب  بیبح  !!«. » تسین هتفریذپ  امـش  زامن  : » هک دروآرب  دایرف  دیزی ) هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یکی   ) میمت نب  نیـصح 
(1 «.) تسا هتفریذپ  وت  زامن  تسین و  هتفریذپ  ادخ  لوسر  لآ  زا  زامن  هک  يرادنپ  یم  رامح ! يا  : » تفگ

تفگ و ناذا  دوخ ) یمسر  نّذؤم  قورسم ، نب  جاّجح  ياج  هب  ( ) مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  میناوخ : یم  فنخموبا  زا  رگید  یتیاور  رد 
: دروآرب دایرف  دش ، غراف  نآ  زا  نوچ 

ِبْرَْحلا َیلِإ  ُدوُعَن  َنوُّلَُصت َو  یّلَُصن َو  یّتَح  ِبْرَْحلا  ِنَع  ُفِقَت  الَأ  ِمالْسِْالا ، َِعیارَش  َتیسَنَا  دْعَس  َْنب  َرَمُع  ای  َکَْلیَو  ای  »
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ار یمالسا  تاروتسد  ماکحا و  ایآ  دعس ;  نبا  يا  وت ! رب  ياو  ; 

همادا دربن  هب  هاگنآ  دیناوخب و  زامن  زین  امش  میراد و  اپ  هب  زامن  ات  یشک  یمن  گنج  زا  تسد  ماگنه  نیا  رد  ارچ  يا ؟ هدرک  شومارف 
.»؟ میهد

(2 !!«.) تسا هدش  هریچ  وا  رب  ناطیش  ُناْطیَّشلا ; ِْهیَلَع  َذَوْحَتْسِإ  : » داد ادن  مالسلا ) هیلع  ) ماما دادن و  یخساپ  دعس  نبا 

ياهریت ریز  رد  ار  دوخ  زامن  نیرخآ  ماـما  دـندرک و  رپس  ار  هنیـس  دنداتـسیا و  ماـما  ولج  ناراـی  زا  یـضعب  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  و 
(3 !) دناوخ نمشد 

ّتیدوبع یعقاو  ینعم  تخاس و  راکشآ  قح  هار  نایهار  يارب  ار  زامن  موهفم  درک و  هدنز  ار  زامن  حور  ریظن ، یب  یخیرات و  زامن  نیا 
، دیشک روز  رز و  ناگدنب  ناتسرپایند و  یناطیش  ياه  تب  یلایخ و  ياهدوبعم  رب  خرـس  ملق  و  داد ، ناشن  ار  دوبعم  هار  رد  يزابکاپ  و 

و

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 21 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 334 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 361. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

ص 606. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا   . 3

هحفص 440

لاس نیا  رد  هک  تسابیز  هچ  تسا و  ناذا  زامن و  نآ  تکرب  هب  تسا  دنلب  ناذا  ریبکت و  يادص  اهرهـش  دنلب  ياه  هنذأم  زا  زورما  رگا 
.دنروآ یم  اجب  زامن  دننک و  یم  فّقوت  دنتسه ، یناکم  ره  نزرب و  يوک و  ره  رد  اروشاع  رهظ  ماگنه  هب  يرادازع  تاج  هتسد  اه ،

! دش هدوشگ  ناتیور  هب  تشهب  ياهرد   79

: دومرف درک و  باطخ  شنارای  هب  دناوخ  ار  اروشاع  رهظ  زامن  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه 

َو اهُروُح ، اُهناْدلُو َو  ْتَفَّلَأَت  َو  اهُروُُصق ، ْتَنِّیُز  َو  اهُراِمث ، ْتَعَْنیَا  َو  اهُراْهنَا ، ْتَلَـصَّتا  َو  اُهباْوبَا ، ْتَِحُتف  ْدَـق  َهَّنَْجلا  ِهِذـه  َّنِا  یباحْـصَأ  ای  »
ُلوُسَر اذه 
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، ْمُْکَیلِإ َنُوقاتْـشُم  ْمُه  َو  ْمُِکب ، َنوُرَـشابَتَی  َو  ْمُکَموُدـُق ، َنوـُعَّقَوَتَی  یّمُأ  یبَأ َو  َو  ُهَعَم ، اوـُِلُتق  َنیذَّلا  ُءادَـهُّشلا  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا
(«. هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  اوُّبَذ  ِهّللا َو  ِنید  ْنَع  اُوماحَف 

هدیـسر و شیاـه  هویم  هتـسویپ و  مه  هب  شیاـهرهن  .تسا  هدـش  هدوشگ  نآ  ياـهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  یتسار  هب  نم ! ناراـی  يا  »
تداهش هب  شباکر  رد  هک  ییادهش  ادخ و  لوسر  نیا  و  دنا ، هدمآ  درگ  امش ) راظتنا  رد   ) شروح نامالغ و  و  هتـسارآ ، شیاهرـصق 

زا .دنیامش  رادید  قاتشم  دنهد و  یم  ار  امش  ندمآ  تراشب  دنشک و  یم  ار  امـش  راظتنا  یگمه  هک  تسا  نم  ردام  ردپ و  دندیـسر و 
«. دییامن عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  دینک و  تیامح  ادخ  نید 

: دنداد ادن  مالسلا ) هیلع  ) ماما نارای  هب  دندمآ و  نوریب  لاح  ناشیرپ  نانآ  دز  ادص  ار  شنانز  نادناخ و  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

ماما زا  دییامن و  عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  دینک و  تیامح  ادخ  نید  زا  ادخ ! هب  ار  امـش  نانمؤم ! هورگ  يا  ناناملـسم و  تعامج  يا  »
رد ام  ناگیاسمه  امـش  نونکا  تسا و  هدرک  شیامزآ  ار  امـش  ام ، ببـس  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دینک ، ینابیتشپ  ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  و 

هب ام  هیحان  زا  دنوادخ  دینک ، عافد  سپ  .دیشاب  یم  ام  ناّبحم  ناراوگرزب و  ام و  ّدج  راوج 

هحفص 441

.دیامرف تیانع  تکرب  امش 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هاگنآ 

مه نیا  دـیروآ و  تسد  هب  ار  نآ  .تسا  تشهب  نیا  نآرق ! ِتّما  يا  اْهنِم ;  اُوبِرْهاَف  ُراّنلا  ِهِذـه  َو  اهُوُبلْطاَف ، ُهَّنَْجلا  ِهِذـه  ِنآرُْقلا ! َهَّمُأ  ای  »
«. دیزیرگب نآ  زا  تسا ، مّنهج  شتآ 

دنلب قوش )  ) هیرگ يادص  دنتفگ و  کیّبل  ترضح  نآ  يادن  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما نارای 
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(1) .دندرک

زیگنا تفگش  دنا  هدوشگ  تداهش  يارب  ار  دوخ  شوغآ  شنارای  ماما و  هک  یساّسح  تاظحل  نیا  رد  نافرع  قشع و  ششوج  یتسار 
.تسا زجاع  نآ  نایب  حرش و  زا  اه  هژاو  تاملک و  .تسا 

.دنرورسم دنهد و  یم  رس  قوش  هیرگ  نارای  دهد و  یم  تشهب  يوس  هب  اهنآ  زاورپ  تداهش و  زا  ربخ  تحارص  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هب قشع  نامیا و  ملع و  يراکادـف و  راثیا و  همه  نیا  دـش و  ینادواـج  تبث و  هشیمه  يارب  ـالبرک  خـیرات  رد  هوکـشرپ  تاـظحل  نیا 
هنادنمتفارش و یگدنز  مسر  هار و  دشخرد و  یم  هشیمه  يارب  نادرم  گرزب  نآ  راختفا  رپ  خیرات  یناشیپ  رد  راگدنام  یسرد  ناونع 

.دنک یم  میسرت  ار  تمظع  تّزع و  اب  گرم 

.نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  .میشابن  نامورحم  هرمز  رد  و  ددرگ ، ام  هرهب  بیصن و  مه  روهط  بارش  نیا  زا  یماج  شاک  يا 

شاب دهاش  ایادخ   80

نیرتوخـشوخ نیرتابیز و  وا  .دـش  دربن  هدامآ  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  درف  نیلوا  ربکا ) یلع  ( ) مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح 
ماگنه رد  ار  ترضح  نآ  فیرش  ّنس  .دوب  مدرم 

یقرواپ

ص 360. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

هحفص 442

ردـپ دزن  اروشاع  زور  هک  تسا  بلاـط  یبا  لآ  زا  دیهـش  نیلّوا  وا  .دـنا  هتـشون  لاـس  یتـیاور 25  هب  لاـس و  ای 18  لاـس  تداهش 19 
تماق هب  وا ، تایح  زا  دیماان  لاح  نامه  رد  دومرف و  هزاجا  وا  هب  گنرد  یب  ( مالـسلا هیلع  ) ماما .دیبلط  نادیم  نذا  دـمآ و  شا  یمارگ 

.تخیر ورف  شناگدید  زا  کشا  ناراب  تسیرگن و  شیانعر 

: درک ضرع  تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  رس  تسیرگن ، ربکا » یلع   » شدنزرف ینارون  هرهچ  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه 

ٌمالُغ ْمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا ، ِءالُؤه  یلَع  ْدَهْشا  َّمُهّللَا  »
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ْمُهْعَْنما َّمُهّللَا  ِهِهْجَو ، یلِإ  انْرَظَن  َکِِّیبَن  یلِإ  انْقَتْـشا  اَذِإ  اّنُک  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم َِکلوُسَِرب  ًاقِْطنَم  ًاْقلُخ َو  ًاـْقلَخ َو  ِساـّنلا  ُهَبْـشَا 
َُّمث انوُرُْـصنَِیل  انُوَعَد  ْمُهَّنِإَف  ًادـَبَأ ، ْمُْهنَع  َهالُْولا  ِضُْرت  َو ال  ًادَدـِق ، َِقئارَط  ْمُْهلَعْجا  َو  ًاقیزْمَت ، ْمُْهقِّزَم  َو  ًاقیْرفَت ، ْمُْهقِّرَف  َو  ِضْرَْـالا ، ِتاـکََرب 

«. انَنُوِلتاُقی اْنیَلَع  اوُدَع 

هیبش راتفگ ، تریـس و  تروص و  رظن  زا  هک  دور  یم  نانآ  اب  هزراـبم  هب  یناوج  کـنیا  هک  شاـب  هاوگ  رگمتـس  هورگ  نیا  رب  ایادـخ ! »
وا هرهچ  هب  میدش ، یم  تربمایپ  رادید  قاتـشم  هک  نامز  ره  ام  .تسا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم ترـضح  وت ، لوسر  هب  مدرم  نیرت 

فلتخم ياه  هورگ  ار  نانآ  زاس و  یـشالتم  هدنکارپ و  ار  نانآ  عامتجا  و  راد ، غیرد  نانآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادـخ ! .میتسیرگن  یم 
یلو دـنزیخرب  ام  يرای  هب  ات  دـندرک  توعد  ار  ام  نانیا  هک  نادرگم ! یـضار  نانآ  زا  هاگچیه  ار  اـهنآ  ناـیلاو  و  هد ، رارق  یتواـفتم  و 

«. دنتساخرب ام  اب  گنج  هب  هناراکمتس  کنیا 

: دز دایرف  هدرک ، دعس  نب  رمع  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپ 

یمِحَر َو َْتعَطَق  امَک  َکِشاِرف ، یلَع  يدَْعب  َکَُحبْذَی  ْنَم  َْکیَلَع  َطَّلَس  َو  َكِْرمَأ ، ِیف  ََکل  ُهّللا  َكَراب  َو ال  َکَمِحَر ! ُهّللا  َعَطَق  ََکلام ؟ »
وت لسن  ادخ  هلآو ; ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنِم  یَتبارَق  ْظَفْحَت  َْمل 

، دزاس ادج  نت  زا  رتسب  رد  نم  زا  دـعب  ار  ترـس  هک  دزاس  هریچ  ار  یـسک  وت  رب  دـهدن و  تکرب  تراک  چـیه  هب  دـنک و  نک  هشیر  ار 
و يدرک ، عطق  ارم  محر  هتشر  وت  هک  هنوگ  نامه 

هحفص 443

!«. یتفرگ هدیدان  ادخ  لوسر  اب  ارم  دنویپ 

َمیِهاَْربِإ َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یَفَطْصا  َهللا  َّنِإ  : ») درک توالت  ار  هیآ  نیا  اسر  يادص  اب  ماما  هاگنآ 
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رب ار  نارمع  لآ  مـیهاربا و  لآ  حوـن و  مدآ و  دـنوادخ  ٌمـِیلَع ; ) ٌعیِمـَـس  ُهللاَو  ضَْعب  ْنـِم  اَهـُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاَْـعلا *  یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو 
هدش هتفرگ  رگید  یـضعب  زا  یـضعب  تلیـضف ) يوقت و  یکاپ و  رظن  زا   ) هک دـندوب  ینامدود ) و   ) نادـنزرف اهنآ  داد ، يرترب  نایناهج 

(1 «.) تساناد اونش و  دنوادخ  دندوب و 

: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  درک  هلمح  يوما  هاپس  رب  ربکا  یلع  ماگنه  نیا  رد 

ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُّیلَع  اَنأ 

ِِّیبَّنلِاب یلْوَا  ِهللا  ِْتَیب  ُنَْحن َو 

ِّیِعَّدلا ُْنبا  اَنِیف  ُمُکْحَی  ِهللاَو َال 

ینَْثنَی یّتَح  ِْحمُّرلِاب  ْمُُکنَعْطَأ 

یبأ ْنَع  یمْحَأ  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکبِرْضَأ 

ّيوَلَع ٍّیِمِشاه  مالُغ  َبْرَض 

ار دایز  رسپ  دنگوس ! ادخ  هب  .میرتراوازس  یـسک  همه  زا  ادخ  لوسر  هب  ام  دنگوس ! ادخ  هناخ  هب  یلع ، دنزرف  نیـسح  رـسپ  یلع  منم  »
دورف تبرـض  امـش  رب  ریـشمش  اب  مردپ ، زا  تیامح  رد  دوش ، جک  ات  منزب  امـش  رب  هزین  اب  ردقنآ  .دنک  مکح  ام  هرابرد  هک  دـسر  یمن 

!«. يولع یمشاه  ناوج  تبرض  نوچ  یتبرض  مروآ 

.دمآ ناغف  هب  ناگدش  هتشک  ترثک  زا  نمشد  هک  يا  هنوگ  هب  دناسر  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  يرایسب  تخات و  نمشد  هاپس  رب  زا  سپ 

هتشادرب يدایز  ياه  مخز  هک  یلاح  رد  و  دنکفا ، كاخ  هب  ار  رفن  تسیب  دصکی و  دوب  هدش  هریچ  ترضح  نآ  رب  یگنـشت  هک  نآ  اب 
: درک ضرع  دمآ و  ردپ  دزن  دوب ،

زا ارم  یگنشت  ناج ! ردپ  ِءادْعَْالا ; یَلَع  اِهب  يّوَقَتَأ  ٌلِیبَس  ءام  ْنِم  َهبْرَـش  یلِإ  ْلَهَف  ینَدَهْجَأ ، ِدیدَْحلا  ُلِْقث  َو  ینَلَتَق ، ْدَق  ُشَطَْعلأ  َْهبأ ! ای  »
مناوتان حالس  ینیگنس  دروآرد و  ياپ 

یقرواپ

هیآ 34-33. نارمع ، لآ   . 1

هحفص 444

.»!؟ مهد همادا  گنج  هب  مشونب و  مناوتب  هک  تسه  یبآ  هعرج  ایآ  .تخاس 
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هیلع ) ماما

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 489 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف مالسلا )

 ; َکَناِسل ِتاه  َّیَُنب  ای  َکَنُوثیُغی ، الَف  ْمِِهب  َثیغَتْسَت  َو  َکَنُوبیُجی ، الَف  ْمُهوُعْدَت  ْنَأ  َکیبَأ ، یلَع  ٍِّیلَع َو  یلَع  دَّمَُحم َو  یلَع  ُّزِعَی  َّیَُنب  ای  »
یلع و دّمحم و  ترضح  رب  ردقچ  ناج ! رسپ 

نابز مدـنزرف ! يا  .دـننکن  تیرای  یلو  یبلطب  يرای  نانآ  زا  دـنهدن و  وت  هب  یخـساپ  یلو  یناوخب  ار  نانآ  هک  تسا  راوگاـن  تردـپ ،
!«. رآ کیدزن  ار  دوخ 

: دومرف داد و  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دیکم و  تفرگ و  ناهد  رد  ار  ربکا  یلع  نابز  ( مالسلا هیلع  ) ماما هاگنآ 

ًَهبْرَـش ال یفْوَْالا  ِهِسْأَِکب  َكُّدَـج  َکَیِقْـسَی  یّتَح  یـسُْمت  َکَّنَأ ال  اوُجْرَأ  ّینِإَف  َكِّوُدَـع ، ِلاِتق  یلِإ  ْعَجْرا  َکیف َو  یف  َمَتاْخلا  اَذـه  ْذُـخ  »
دربن هب  راذگب و  تناهد  رد  ار  رتشگنا  نیا  ًاَدبَأ ;  اهَدَْعب  ُأَمْظَت 

هب دزاس ، باریـس  ار  وت  یتشهب  تبرـش  زا  راشرـس  یماج  اب  ادخ  لوسر  تّدج  هدیـسرن  بش  هب  زونه  هک  مراودیما  درگزاب  نمـشد  اب 
(1 !«.) يدرگن هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  يا  هنوگ 

دنک یم  تداهش  زا  لابقتسا  یهلا و  تلاسر  ماجنا  ربارب  رد  قلطم  ياضر  میلست و  زا  تیاکح  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ینعمرپ  نانخس 
يارب گرزب  تسا  ییاهسرد  تسا ، وا  هداعلا  قوف  صالخا  نامیا و  زا  یکاح  هک  دنمورب  عاجـش و  دنزرف  نیا  ياه  خساپ  نینچمه  و 

.دشاب یگدنز  ياهانگنت  رد  اهنآ  ياشگهار  دناوت  یم  هک  ناملسم  ناناوج  ًاصوصخم  قح ، هار  ناورهور  همه 

نانمـشد اب  داهج  تهج  رتشیب  تّوق  تردق و  يارب  هکلب  تسایند ، هزور  دنچ  تایح  همادا  يارب  هن  دـبلط  یم  ردـپ  زا  یبآ  هعرج  رگا 
مامت اب  تداهش  هک  هاگنآ  و  تسا ، قح 

یقرواپ

ج 45، راونالاراحب ، ص 207-208 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 607 ;  ج 1 ، هعیشلا ، نایعا   . 1
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ص 43-42.

هحفص 445

تـسد زا  یتشهب  روهط  بارـش  زا  زیربل  یماج  اب  هک  دـهد  یم  تراـشب  شراوگرزب  ردـپ  تفرگ ، رارق  وا  ربارب  رد  شتمظع  هوکش و 
!؟ دوش یم  تفای  رترب  نیا  زا  يراختفا  ایآ  .دش  دهاوخ  باریس  شّدج 

! تسا راوشد  تیومع  رب  دنگوس  ادخ  هب   81

نـسح نب  مساق  نامه  تایاور  زا  یخرب  ساسا  رب  هک  نسح  نب  هللادبع  ترـضح  مالـسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
نآ هاگن  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دزن  هک  یماـگنه  .دوب  هدیـسرن  غولب  ّنس  هب  زونه  هک  دوب  یناوجون  وا  .دـش  راـکیپ  هداـمآ  تسا 

.دنتفر لاح  زا  هک  دنتسیرگ  نانچ  مه  اب  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  يو  داتفا  وا  هب  ترضح 

بلج ار  ماما  تیاضر  ات  دز  هسوب  ار  ماما  ياپ  تسد و  ردقنآ  تفریذـپن ، مالـسلا ) هیلع  ) ماما یلو  تساوخ ، نتفر  نادـیم  هزاجا  مساق 
: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  تخیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  درک و 

ِنَسَْحلا ُْنبا  اَنَأَف  ینوُرِْکُنت  ْنِإ 

ِنَمَتْؤُْملا یفَطْصُْملا َو  ِِّیبَّنلا  ُْطبِس 

ِنَهَتْرُْملا ِریِسَْالاَک  ٌْنیَسُح  اذه 

ِنَزُْملا َبْوَص  اوُقُسَال  سانُا  َْنَیب 

! منسح ماما  دنزرف  نم  دینادب  دیسانش  یمن  ارم  رگا  »

! تسادخ نیما  هدیزگرب و  ربمایپ  دنزرف  وا  هک 

، ناگورگ تسا  يریسا  دننامه  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح نیا 

«. دنکن باریس  دوخ  تمحر  ناراب  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یهورگ  نایم 

.دنکفا نیمز  رب  ار  رفن  جنپ  یس و  شمک  ّنس  اب  هک  اجنآ  ات  درک  یتخس  راکیپ  دیشخرد ، یم  هام  هراپ  دننامه  شکرابم  هرهچ 

: دیوگ یم  ملسم  نب  دیمح 

هب دنلب  یسابل  نهاریپ و  هک  متسیرگن  یم  ناوجون  نیا  هب  مدوب  دعس  نبا  رکشل  رد  نم 

هحفص 446
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ادـخ هب  تفگ : يدْزأ  دعـس  نب  ورمع  .دوب  شپچ  نیلعن  دـنب  هک  منک  یمن  شومارف  .دوب  هراپ  یکی  دـنب  هک  تشاد  اپ  هب  ینیلعن  نت و 
! دنگوس
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ناوجون نیا  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  تسا ؟ یمیمـصت  هچ  نیا  هللا ، ناحبـس  متفگ : مروآرد ) ياپ  زا  ار  يو  ات   ) منک یم  هلمح  وا  هب  نم 
.تسا سب  ار  وا  دنا ، هدرک  هطاحا  ار  يو  هک  یهورگ  نامه  .درک  مهاوخن  زارد  يّدعت  تسد  يو  يوس  هب  نم  دنک  هلمح  نم  رب 

ار وا  قرف  شریـشمش  اـب  هک  نآ  اـت  تشگنرب  درک و  هلمح  سپ  درب ، مهاوـخ  شروـی  وا  رب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  زگره ! هـن ، تـفگ :
.بایرد ارم  ناجومع ! دز : دایرف  داتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  مالسلا ) هیلع  ) مساق .تفاکش 

: دیازفا یم  ملسم  نب  دیمح 

دز یتبرض  مساق  لتاق  ورمع  رب  ریشمش  اب  درک و  هلمح  نایژ  ریش  دننام  تفاکـش و  ار  اه  فص  يراکـش  زاب  نوچ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
هیلع ) ماـما تسد  زا  ار  يو  دنتـساوخ  ناـیفوک  تـخیرگ ، دیـشک  یم  داـیرف  هـک  یلاـح  رد  ورمع  درک ، ادـج  ندـب  زا  ار  شتـسد  هـک 

.دش هتشک  تفرگ و  رارق  نابسا  مس  ریز  شندب  یلو  دنهد ، تاجن  ( مالسلا

نیمز رب  ار  شیاهاپ  مساق  تسا و  هتسشن  مالسلا ) هیلع  ) مساق نیلاب  رب  مالسلا ) هیلع  ) ماما دندید  تسشن ، ورف  رابغ  درگ و  هک  یماگنه 
: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما .دییاس  یم 

ادـخ هب  َكُولَتَق ;  مْوَِقل  ًادـُْعب  َْکنَع ، ینُْغی  الَف  َُکنیُعی  ْوَأ  َکـُنیُعی ، ـالَف  َکـُبیُجی  ْوَأ  َکـُبیُجی ، ـالَف  ُهُوعْدَـت  ْنَأ  َکِّمَع  یلَع  ِهّللاَو  َّزَع  »
یلو یناوخب  ار  يو  هک  تسا  راوگان  تیومع  رب  دنگوس !

زا  ) داب رود  .دنکن  زاین  یب  ار  وت  یلو  دباتشب  تکمک  هب  ای  دنک و  يرای  ار  وت  دناوتن  یلو  دهد  یخـساپ  ای  دهد ، یخـساپ  وت  هب  دناوتن 
«. دنتشک ار  وت  هک  یهورگ  ادخ ) تمحر 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

ْنَم َو  َكُولَتَق ، مْوَِقل  ًادُْعب  »
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ُهُِرتاو َو َُرثَک  ِهّللاَو  ٌمْوَی  َکُعَْفنَی ، َُّمث ال  َُکبیُجی  ْوَأ  َُکبیُجی ، الَف  ُهوُعْدَت  ْنَأ  َکِّمَع  یلَع  ِهّللا  َّزَع َو  .َكُّدَـج  َکیف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَمَـصَخ 
زا  ) داب رود  ُهُرِصان ;  َّلَق 

دهاوخ وت  ّدج  تمایق  رد  نانیا  زا  وت  هاوخنوخ  دنتشک و  ار  وت  هک  یهورگ  ادخ ) تمحر 

هحفص 447

.دوب

هب .دشخبن  يدوس  وت  لاح  هب  یلو  دهد  خساپ  ای  دهد  خساپ  دناوتن  یلو  یناوخب  ار  يو  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  دنگوس ! ادـخ  هب 
«. تسا كدنا  شروای  ناوارف و  تیومع  ّتیمولظم  جنر و  هک  تسا  يزور  زورما  دنگوس ! ادخ 

.دش هناور  اه  همیخ  يوس  هب  تشادرب و  ار  مالسلا ) هیلع  ) مساق نینوخ  رکیپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

: متفگ دوخ  اب  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  هب  شیاهاپ  دوب و  هدیبسچ  ماما  هنیـس  هب  شا  هنیـس  منیب  یم  نونکا  مه  ایوگ  دـیوگ : یم  يوار 
: درک ضرع  هاگنآ  داد و  رارق  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  يادهش  رانک  هدروآ  ار  وا  مدید  دنک ؟ یم  هچ  ماما 

ُْمْتیَأَر ال  یْتَیب ، َلْهَأ  ای  ًاْربَص  یتَموُمُع ، یَنب  ای  ًاْربَص  ًاَدبَأ ; ْمَُهل  ْرِفْغَت  َو ال  ًادَحَأ ، ْمُْهنِم  ْرِداُغت  َو ال  ًادََدب ، ْمُْهُلْتقا  َو  ًادَدَـع ، ْمُهَّصِحَأ  َّمُهّللَا  »
زا ایادخ ! ًاَدبَأ ;  ِمْوَْیلا  اَذه  َدَْعب  ًاناوَه 

يا زرماـین ! ار  ناـنآ  زگره  راذـگم و  یقاـب  ار  ناـنآ  زا  سک  چـیه  ناـسرب و  لـتق  هـب  زاـس و  هدــنکارپ  ار  ناـنآ  هاـکب و  ناشدادــعت 
(1 !«.) دید دیهاوخن  يراوخ  زگره  زور  نیا  زا  دعب  دینک ! ربص  متیب ! لها  يا  دیزاس ! هشیپ  ربص  مناگدازومع !

نک هّیهت  یبآ  ناگنشت ، بل  يارب  مردارب !  82

ناردارب و نارای و  مامت  دـید  هک  یماگنه  .دوب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  شردارب  رکـشل  رادـمچرپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  ساـّبع 
تفرگ و رب  ار  مچرپ  دمآ و  ولج  راگدرورپ  رادید  قوش  هب  تسیرگ و  دندیشون ، تداهش  تبرش  ناگدازومع 
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یتخـس هب  دوب ) تحاران  تخـس  ردارب  قارف  زا  هک  ( ) مالـسلا هیلع  ) ماما .تساوخ  نادـیم  هزاجا  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  شردارب  زا 
: دومرف و  دش ، رت  شناگدید  کشا  زا  شفیرش  نساحم  هک  يا  هنوگ  هب  تسیرگ 

 ; ِبارَْخلا َیلِإ  ُثِعَْبنَت  اُنتَرامِع  َو  ِتاتِّشلا ، َیلِإ  انُعْمَج  ُلُؤَی  َتْوَدَـغ  َْتنَأ  اذِإَـف  انِدَدَـع ، َعَمُْجم  يرَکْـسَع َو  ْنِم  َهَمـالَْعلا  َْتنُک  یخَأ  اـی  »
ییاپرب تمظع و ) هوکش و   ) هناشن وت  ناج ! ردارب 

یقرواپ

ص 36-34. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 27-28 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 448

«. ددرگ یم  ناریو  و  هدنکارپ ، ام  ّتیعمج  يوش ،) دیهش  و   ) يورب وت  رگا  .یتسه  ام  تارفن  یگتسویپ  روحم  نم و  هاپس 

: درک ضرع  مالسلا ) هیلع  ) ساّبع

يا تیادف ، تردارب  ناج  َنیِِقفانُْملا ;  ِءالُؤه  ْنِم  ِراّثلا  َذْخأ  ُدیرُأ  َو  اْینُّدلا ، ِهایَح  ْنِم  يرْدَص  َقاض  ْدَق  يدِّیَـس ! ای  َکیخَأ  ُحوُر  َكاِدف  »
گنت هب  ایند  یناگدنز  زا  ما  هنیس  مرورس !

!«. مریگب ار ) كاپ  ياه  نوخ  نآ   ) ماقتنا ناقفانم  نیا  زا  مهاوخ  یم  تسا ، هدمآ 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

«. نک هّیهت  یبآ  ناکدوک ، نیا  يارب  يراد  نادیم  گنهآ  هک  کنیا  ِءاْملا ; َنِم  الیلَق  ِلافْطَْالا  ِءالُؤِهل  ُْبلْطاَف  ِداهِْجلا  َیلِإ  َتْوَدَغ  اذِإ  »

شردارب دزن  هب  .دیـشخبن  يرثا  یلو  دـناسرت ، ادـخ  باذـع  زا  درک و  هظعوـم  ار  ناـنآ  دـش و  نادـیم  راپـسهر  مالـسلا ) هـیلع  ) ساـّبع
کشم هزین و  دش و  بسا  رب  گنرد  یب  دیسر ، شـشوگ  هب  ناکدوک  شطعلا  يادص  ناهگان  هک  داد ، شرازگ  ار  ارجام  تشگزاب و 

نآ یلو  دنداد  رارق  اه  هزین  فده  دـندرک و  هرـصاحم  ار  تارف  نارومأم ، زا  نت  رازه  راهچ  .دـش  هناور  تارف  يوس  هب  تشادرب و  ار 
.دش تارف  دراو  و  دنکفا ، تکاله  كاخ  هب  ار  نانآ  زا  رفن  داتشه  تفاکش و  ار  نمشد  رکشل  هناروالد  ترضح 

تساوخ هک  یماگنه 
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رپ ار  شکـشم  تخیر ، بآ  يور  ار  بآ  دروآ ، رطاخ  هب  ار  شتیب  لها  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  یگنـشت  دماشایب  بآ  يرادـقم 
.دش راپسهر  همیخ  يوس  هب  داهن و  دوخ  تسار  شود  رب  درک و 

زا ار  شتسار  تسد  قرزا  لفون  ات  دیگنج  یم  هناریلد  يو  .دندرک  هطاحا  ار  ترضح  نآ  فرط  ره  زا  دنتسب و  يو  رب  ار  هار  نانمشد 
خاروس ار  نآ  يریت  تفرگ ، نادند  هب  ار  کشم  .درک  عطق  چم  زا  زین  ار  نآ  لفون  هک  داهن  پچ  شود  رب  ار  کشم  .درک  ادـج  ندـب 

.داتفا نیمز  هب  شبسا  و  تسشن ، شکرابم  هنیس  رب  دمآ و  رگید  يریت  .تخیر  نآ  بآ  درک و 

هحفص 449

.بایرد ارم  ناجردارب ! دز : ادص 

.تسیرگ سپ  دید ، هتشک  ار  يو  دیسر  شنیلاب  رب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  یماگنه 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دش  دیهش  مالسلا ) هیلع  ) سابع هک  یماگنه  تسا : هدش  لقن  نینچمه 

«. دش دودحم  نم  رب  هراچ  هار  تسکش و  مرمک  کنیا  یتَلیِح ; ْتَّلَقَو  يرْهَظ  َرَسَْکنِإ  َنْالَا  »

: دناوخ ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  هاگنآ 

ْمُِکیْغَِبب مْوَق  َّرَش  ای  ُْمْتیَّدَعَت 

دَّمَُحم ِِّیبَّنلا  َنید  ُْمتَْفلاخ  َو 

اِنب ْمُکاصْوأ  ِلُسُّرلا  ُْریَخ  َناک  امَأ 

ِدَّدَسُملا ِِّیبَّنلا  ِلَْجن  ْنِم  ُنَْحن  امَأ 

ْمُکَنوُد یّمُأ  ُءارْهَّزلا  َِتناک  امأ 

َدَمْحأ ِهَّیِرَْبلا  ِْریَخ  ْنِم  َناک  امأ 

ُْمْتیَنَج ْدَق  اِمب  ُْمتیزْخُأ  ُْمْتنُِعل َو 

ُدّقَوَت ران  َّرَح  اُوقالَت  َفْوَسَف 

.دیدیزرو تفلاخم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ادخ  ربمایپ  نییآ  اب  و  دیدرک ، يّدعت  ام  رب  شیوخ  يراکمتس  اب  مدرم ! نیرتدب  يا  »

؟ میتسین نیتسار  ربمایپ  لسن  زا  ام  ایآ  دوب ؟ هدرکن  امش  هب  ار  ام  شرافس  ، ربمایپ نیرتهب  ایآ 
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؟ دوبن اه  ناسنا  نیرتهب  لسن  زا  وا  ایآ  امش ؟ هن  تسا  نم  ردام  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  هک  تسا  نیا  زج  ایآ 

راوخ نوعلم و  دیدش  بکترم  هک  یتیانج  ببس  هب 
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(1 !«.) دش دیهاوخ  یهلا  روهلعش  شتآ  راتفرگ  يدوز  هب  و  دیتشگ ،

.یگتشذگدوخ زا  تماهش و  تعاجش و  زا  یسرد  راثیا ، تلیضف و  زا  یسرد  تسا ، یسرد  ماگ  ره  رد 

یقرواپ

ص 42-41. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 450

شرازگ ار  ندش  دیهش  هنشت  ندیشونن و  بآ و  عبنم  هب  ار  ساّبع  ندیسر  هک  دوب  رضاح  يراکادف  ریظن  یب  هنحص  نآ  رد  یـسک  هچ 
یناگتـشرف ای  دنداد ؟ ربخ  یهلا  ماهلا  هب  دعب  ياه  ماما  ای  دندرک !؟ یم  اشامت  رود  زا  شنادنزرف  ای  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دهد !؟

!؟ رگید یتروص  هب  ای  و  دندروآ ؟ مایپ  دندوب  ریظن  یب  راثیا  هرظنم  نیا  رظان  هک 

.دنام راگدای  هب  قح  هار  ناورهر  يارب  هشیمه  يارب  دش و  تبث  خیرات  یناشیپ  رد  دوب ، هچ  ره  دوب و  هک  ره 

! دیناسرب يو  هب  بآ  يا  هعرج  سپ  تسا  ههام  شش  یلفط  وا   83

شرامیب دنزرف  ناکدوک و  نانز و  ماما و  زج  یـسک  نانآ  زا  دید و  ار  شنادنزرفو  نادناخ  تداهـش  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه 
: داد ادن  دنامن ، مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما 

اوُجْرَی نیعُم  ْنِم  ْلَه  اِنتَثاغِإ ؟ ِیف  َهّللا  اوُجْرَی  ثیغُم  ْنِم  ْلَه  انیف ؟ َهّللا  ُفاخَی  دِّحَُوم  ْنِم  ْلَه  ِهّللا ؟ ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَه  »
یسک ایآ  اِنتَناعِإ ; ؟ ِیف  ِهّللاَْدنِع  ام 

ایآ درادن ؟ اور  ام  رب  متس  دسرتب و  ادخ  زا  هک  دوش  یم  ادیپ  امـش  نایم  رد  یتسرپادخ  ایآ  دنک ؟ عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه 
.»؟ دزیخرب ام  يرای  هب  دنوادخ  تیانع  هب  دیما  اب  هک  تسه  يا  هدننک  يرای  ایآ  دسرب ؟ ام  دایرف  هب  ادخ  يارب  هک  تسه  یسردایرف 

اه همیخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .تساخرب  مرح  ناوناب  زا  هلان  هیرگ و  يادص  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما هثاغتـسا  يادـن  ندـش  نکفا  نینط  اب 
: دومرف دش و  کیدزن 

یّتَح َلْفِّطلا  یْنبِا  ًاِّیلَع  ینُولِوان  »
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«. منک عادو  وا  اب  ات  دیهدب  نم  هب  ار  یلع »  » ملاسدرخ دنزرف  ُهَعِّدَُوا ; 

: دومرف وا  هب  باطخ  دیسوب ، یم  ار  شلفط  هک  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دندروآ  يو  دزن  ار  شدنزرف 

هک هاگنآ  رگمتس  هورگ  نیا  لاح  هب  ادب  َكَّدَج ;  ْمُهُمْصَخ  َناک  اذِإ  ِمْوَْقلا  ِءالُؤِهل  ٌْلیَو  »

هحفص 451

نب هلمرح  هک  دوب  هتفرگن  مارآ  ماما  شوغآ  رد  لفط  زونه  دزیخرب .»؟ همـصاخم  هب  نانآ  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تّدـج 
( مالـسلا هیلع  ) ماما دـش ، ریزارـس  نوخ  دـیرد ، ار  وا  يولگ  درک و  باترپ  يو  يوس  هب  يریت  داد و  رارق  فدـه  ار  وا  يدـسا ، لهاک 

: تفگ دیشاپ و  نامسآ  يوس  هب  ار  اه  نوخ  هاگنآ  دش ; رپ  نوخ  زا  ات  تفرگ  لفط  نآ  يولگ  ریز  ار  اه  تسد 

زا رتهب  میدشن ، زوریپ  موق  نیا  رب  رهاظ ) رد   ) ام ایند  نیا  رد  رگا  اهلا ! راب  اَنل ;  ٌْریَخ  َوُه  اِمل  َِکلذ  ْلَعْجاَف  َرْـصَّنلا  اَّنَع  َتْسَبَح  ْنِإ  َّمُهّللَا  »
«. امرف ام  يزور  ار  نآ 

شنوخ هب  ار  شکدوک  دـنک و  یکچوک  ربق  ریـشمش ، فالغ  اب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما لـفط ، نآ  تداهـش  زا  دـعب 
(1 (.) دومن نفد  و   ) دراذگ زامن  يو  رب  تخاس و  هتشغآ 

: دومرف ماما  دیازفا : یم  یسلجم  همّالع 

«. تسادخ رضحم  رد  هک  ارچ  تسا ، ناسآ  نم  رب  تبیصم  نیا  ِهّللا ;  ِْنیَِعب  ُهَّنَأ  یب  َلََزن  ام  َّیَلَع  َنَّوَه  »

نامسآ هب  ار  اهنآ  ماما  هک  رغـصا  یلع  يولگ  نوخ  زا  ِضْرَْالا ; َیلِإ  ٌهَرْطَق  ِمَّدلا  َِکلذ  ْنِم  ْطُقْـسَی  ْمَلَف  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
!«. تشگنرب نیمز  هب  يا  هرطق  دیشاپ ،

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

َوُه اِمل  َِکلذ  ْلَعْجاَف  َرْصَّنلا ، اَّنَع  َتْسَبَح  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهّللَا  لیصَف ، ْنِم  َْکیَلَع  ُنَوْهَأ  ُنوُکَی  «ال 
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زا رتهب  يا  هتشاد  غیرد  ام  زا  ار  يرهاظ )  ) يزوریپ رگا  ایادخ ! .تسین  ربمایپ  حلاص  هقان  هّچب  زا  رتمک  وت  دزن  مدنزرف  ایادخ ! اَنل ;  ٌْریَخ 
(2 !«.) امرف ام  يزور  ار  نآ 

: دیوگ یم  تسا ، هدروآ  يرگید  هنوگ  هب  ار  راوخریش  لفط  تداهش  فنخموبا  لوق  زا  نیطبسلا  یلاعم 

یقرواپ

ص 46. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 32 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

 . ص 47-46 ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2

هحفص 452

: دومرف موثلک  ّما  شرهاوخ  هب  ربکا  یلع  تداهش  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما

وا نک ، یکین  ملاسدرخ  دـنزرف  هب  مرهاوخ ! رُهْـشَأ ;  ُهَّتِـس  ِرْمُْعلا  َنِم  َُهل  ٌریغَـص َو  ٌلْفِط  ُهَّنِاَف  ًاْریَخ ، َریغَّصلا  يدـَلَِوب  ِکیـصُوا  ُهاـتُْخا  اـی  »
«. دراد هام  شش  اهنت  تسا و  لاسدرخ 

!«. بلطب بآ  یمک  هورگ  نیا  زا  تسا ، هدیشونن  یبآ  هعرج  هک  تسا  زور  هس  تّدم  هب  لفط  نیا  ناجردارب ! : » درک ضرع  موثلک  ّما 

يدالْوَأ َو یخَأ َو  ُْمْتلَتَق  ْدَق  ِمْوَق  ای  : » دومرف دش و  هناور  نمشد  يوس  هب  تفرگ و  ار  شلفط  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ردارب و امـش  مدرم ! يا  ِءاْملا ;  َنِم  ًَهبْرَـش  ُهوُقْـساَف  ْمُْکَیلِإ ، ُهاتَا  ْبنَذ  ِْریَغ  ْنِم  ًاَشَطَع  یّظَلَتَی  َوُه  َو  ِلْفِّطلا ، اَذـه  ُْریَغ  یَِقب  اـم  يِراـْصنَأ َو 

یبآ هعرج  اب  ار  وا  تسا ، هدـنامن  دزوس ، یم  یگنـشت  زا  یهانگ  چـیه  یب  هک  لـفط  نیا  زج  یـسک  دـیتشک و  ار  مناراـی  نادـنزرف و 
(1 «.) دینک باریس 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما مومهملا » سفن   » ریبعت هب  و 

(2 «.) دینک محر  لاسدرخ  لفط  نیا  هب  دینک  یمن  محر  نم  هب  رگا  مدرم  يا  ِلْفِّطلا ;  اَذه  اوُمَحْراَف  ینوُمَحْرَت  َْمل  ْنِإ  ِمْوَق ، ای  »

لماک نب  هلمرح  لد  هایس  يرگمتس  يوس  زا  يریت  هاگانب  هک  دوب  نانخس  نیا  نتفگ  لاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
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لفط هدـیرب  يولگ  ریز  ار  شتـسد  فک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .دـیرد  ار  شوگ  ات  شوگ  زا  درک و  هراپ  ار  لفط  موقلح  يدـسا 
تفرگ و لفط  يولگ  ریز  ار  شناتسد  ماما  تسا ، هدمآ  رگید  تیاور  رد  دیـشاپ و  نامـسآ  هب  ار  نآ  دش ، رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و 

: تفگ

یف اَنل  ًهَریخَذ  َِکلذ  ْلَعْجاَف  ِلِجاْعلا  یف  اِنب  َّلَح  ام  يرَت  یهِلا  َِکباصَأ ، امیف  يِربِْصا  ِسْفَن  ای  »

یقرواپ

ص 418. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

 . ص 349 مومهملا ، سفن   . 2

هحفص 453

، هداد خر  ام  يارب  یبئاصم  هچ  یناف  يایند  نیا  رد  هک  ینیب  یم  وت  ایادخ ! شاب ! ابیکش  تبیصم  همه  نیا  ربارب  رد  سفن ! يا  ِلِجْالا ; 
(1 !«.) زاس هریخذ  نامزیخاتسر  زور  يارب  ار  نآ  سپ 

: تفگ مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

ِضُْرت َّمُهّللَا ال  َِکتاکََرب ، ْمُْهمِرْحا  َو  ِءامَّسلا ، َرَِطق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهّللَا  اْنیَلَع ، اُوناعَأ  انُولَذَـخَف َو  انوُرُْـصنَِیل  اـَنُوَعَد  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ  َّمُهّللَا  »
وت ایادخ ! َنیِملاّظلا ;  ِمْوَْقلا  َنِم  اَنل  ْمِقَْتنا  ِهَرِخْالا َو  ِیف  ًارْخُذ  اَنل  ُْهلَعْجاَف  اْینُّدلا ، یف  َرْـصَّنلا  اَّنَع  َتْسَبَح  َْتنُک  ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  ًاَدبَأ ، ْمُْهنَع 

نامسآ ناراب  ایادخ ! دنتساخاپب ، ام  ربارب  رد  دندرک و  اهر  ار  ام  یلو  دنباتـشب  نام  يرای  هب  ات  دندرک  توعد  ار  ام  نانیا  هک  یناد  یم 
ام زا  ار  يزوریپ  ایند ، رد  رگا  ایادـخ  .وشم  دونـشخ  ناـنآ  زا  زگره  ایادـخ  .نک  مورحم  تتاـکرب  زا  ار  ناـنآ  راد و  غیرد  ناـنآ  زا  ار 

(2 «.) ناتسب ار  ام  ماقتنا  ناراکمتس  هورگ  زا  هد و  رارق  ام  ترخآ  هریخذ  ار  نآ  يا ، هتشاد  غیرد 

! رتزیخ تربع  رت و  یندینش  همه  زا  راوخریش  كدوک  تداهش  مایپ  تسا و  یندینش  همه  اروشاع  ياه  مایپ 

شمایپ نیتسخن 
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نادیم هب  ناگدروخلاس  ناناوج و  شود  هب  شود  راوخریش  نازابرـس  .تسین  ینثتـسم  سک  چیه  قح ، نانمـشد  اب  هزرابم  رد  هک  نیا 
.دنریگ یم  رارق  ادهش  فوفص  رد  عقوم  هب  دنیآ و  یم 

هک كاپ  نوخ  هرطق  نیدـنچ  كزاـن و  يولگ  مه  يرگید  و  ریـشمش ;  هزین و  ریت و  یکی  دراد ، یحالـس  يزابرـس  ره  تسا  یهیدـب 
مه هک  ینوخ  .تسا  تیمولظم  لیلد  نیرتایوگ 

یقرواپ

ص 419. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

ص 77. ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی   . 2

هحفص 454

.تفرگ هزات  یهوکش  نآ  اب  ود  ره  و  نیمز ، رب  مه  دش و  هدیشاپ  نامسآ  هب 

رد ارهز  هداز  ِراوخریـش  كدوک  رب  یّتح  هک  دـندناسر  دوخ  ّدـح  نیرتالاب  هب  ار  تیانج  تواـسق و  رگمتـس  نانمـشد  هک ، نیا  رگید 
! دندرکن محر  زین  ردپ  شوغآ 

رد اهنیا  همه  تسوا و  رـضحم  ملاع  هک  ارچ  تسا ، ناسآ  ادخ  هار  رد  اه  تبیـصم  اه و  جـنر  درد و  همه  لّمحت  هک  نیا  مایپ  نیرخآ 
.دریگ یم  ماجنا  وا  هاگشیپ 

تسا یقاس  دهاش  هک  ره  مروخب ز  تیانع  اب 

تسوا زا  منامرد  هک  درد  مشکب  ّتبحم  اب 

!؟ دیهد یمن  ارم  خساپ  دش  هچ  منارای ! يا   84

ار دوخ  نارای  باحصا و  زا  کی  چیه  تسیرگن و  یم  پچ  تسار و  هب  هتسویپ  هدرک و  یهاگن  موق  نآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
: داد ادن  سپ  دیسر ، یمن  شوگ  هب  اهنآ  زا  ییادص  هدییاس و  كاخ  هب  یناشیپ  هک  نانآ  زج  دیدن 

ای َو  ریثَک ، َْنب  یَیْحَی  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َدـیزَی  ای  َو  ِْنیَْقلا ، َْنب  َْریَهُز  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َبیبَح  ای  َو  َهَوْرُع ، َْنب  َِیناه  ای  َو  لیقَع ، َْنب  َِملْـسُم  اـی  »
، ُِّیْبلَْکلا ُدَسَأ  ای  َو  ِعاطُْملا ، َْنب  َْریَمُع  ای  َو  ِْنیَصُحلا ، َْنب  َمیِهاْربِإ  ای  َو  ِعفان ، َْنب  َلالِه 
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َو افَّصلا ، َلاْطبَأ  ای  َو  ِْنیَسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  ای  َو  ُّیِحایِّرلا ، ُّرُح  ای  َو  ِحاّمِرِّطلا ، َْنب  َدُواد  ای  َو  َهَجَـسْوَع ، َْنب  َِملْـسُم  ای  َو  لیقَع ، َْنب  ِهّللاَْدبَع  ای  َو 
ْنَع ْمُُکتَّدَوَم  َْتلاح  ْمَأ  َنوُِهبَْتنَت ؟ ْمُکوُجْرَأ  ٌماِین  ُْمْتنَأ  ینوُعَمْـسَت !؟ ـالَف  ْمُکوُعْدَأ  َو  ینُوبیُجت ، ـالَف  ْمُکیداـنُأ  یلاـم  ِءاـْجیَْهلا ، َناـسُْرف  اـی 

َو ُمارِْکلا ، اَهُّیَأ  ْمُِکتَمَْون ، ْنِم  اُوموُقَف  ُلوُحُّنلا ، َّنُهالَع  ْدَـق  ْمُکِدـْقَِفل  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِلوُسَّرلا ُءاِسن  ِهِذـهَف  ُهَنوُرُْـصنَت ؟ ـالَف  ْمُکِماـمِإ 
یتَوْعَد ْنَع  ُْمْتنُک  اَمل  ّالِإ  َو  ُنوُؤَخلا ، ُرْهَّدـلا  ُمُِکب  َرَدَـغ  ِنُونَْملا َو  ُْبیَر  ِهّللاَو  ْمُکَعَرَـص  ْنِکل  َو  َماـئِّللا ، َهاـغُّطلا  ِلوُسَّرلا  ِمَرَح  ْنَع  اوُعَفْدا 

«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإَو  ِهِّلل  ّانِإَف  َنوُقِحال ، ْمُِکب  َو  َنوُعِجَتْفُم ، ْمُْکیَلَع  ُنَْحن  اهَف  َنُوبِجَتْحَت ، یتَرُْصن  ْنَع  الَو  َنوُرُصْقَت ،

لاله يا  ریثک ! نب  ییحی  يا  رهاظم ! نب  دـیزی  يا  نیق ! نب  ریهز  يا  رهاظم ! نب  بیبح  يا  هورع ! نب  یناـه  يا  لـیقع ! نب  ملـسم  يا  »
ریمع يا  نیَصُح ! نب  میهاربا  يا  عفان ! نب 

هحفص 455

يا نیسحلا ! نب  یلع  يا  یحایر ! ّرح  يا  حاّمرط ! نب  دواد  يا  هجـسوع ! نب  ملـسم  يا  لیقع ! نب  هللادبع  يا  یبلک ! دسا  يا  عاطم ! نب 
مناوخ یم  ار  امش  و  دیهد ؟ یمن  ار  مخساپ  یلو  منز  یم  ادص  ار  امش  تسا  هدش  هچ  دربن ! نادیم  ناراوس  يا  و  صلاخ ! نادرمروالد 

دیا هدیـشک  تسد  ناتماما  ّتبحم  زا  ای  مشاب ؟ راودیما  نات  يرادیب  هب  هک  دـیا  هتفر  باوخ  هب  ایآ  دیونـش ؟ یمن  ار  منخـس  رگید  یلو 
؟ دینک یمن  يرای  ار  وا  هک 

ربارب رد  ادخ  لوسر  مرح  زا  و  ناراوگرزب ! يا  دیزیخرب ، ناتباوخ  زا  .دنا  هتشگ  ناوتان  ناتنادقف  زا  هک  دنربمایپ  نادناخ  زا  ناوناب  نیا 
.دینک عافد  تسپ ، نارگنایغط 

، هدنکفا كاخ  هب  ار  امش  گرم ، دنگوس ! ادخ  هب  یلو 
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، دیدیـشک یمن  تسد  میرای  زا  و  دـیدرک ، یمن  یهاتوک  متوعد  تباجا  زا  زگره  هنرگو  هدرکن ، افو  امـش  اب  هشیپ  تنایخ  راگزور  و 
(1 «.) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  میوش ، یم  قحلم  امش  هب  میراوگوس و  امش  قارف  رد  ام  دیشاب ، هاگآ 

تسا و هدش  هدید  البرک  هنحـص  رد  اهنت  نادیواج  ياه  هسامح  نیا  اب  مه  نآ  نادیهـش ، هدـیطلغ  نوخ  رد  ياهرکیپ  اب  نتفگ  نخس 
.دشخرد یم  تمایق  هنماد  ات  هک  درک  بصن  شدیهش  نارای  هنیس  رب  ( مالسلا هیلع  ) ماما هک  دوب  يراختفارپ  لادم  نیا 

تداهش تبرش  دندرک و  یم  یناشفناج  رگید  راب  دنتشگ و  یم  زاب  ناهج  نیا  هب  دش ، یم  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  هک  ینادرم  روالد 
.دندیشون یم  يرتشیب  هقالع  اب  ار 

(2) .دندوب هدرک  هدامآ  راثیا  يارب  ار  اه  هیامرس  نیرترب  دندوب و  هدناشوپ  اه  هرز  رب  ار  اهلد  ییوگ  هک  دندوب  عاجش  نانچ  اهنآ  يرآ ،

یقرواپ

 . 18 ص 17 -  ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

: تسا هدوتس  هنوگ  نیا  ار  ترضح  نآ  نارای  يرعاش   . 2

هَّمَُلم ِْعفَِدل  اوُدُون  اِذا  ٌمْوَق 

سِدْرَکُم سِعَّدُم َو  َْنَیب  ُْلیَْخلا  َو 

اُولَْبقَأ ِعوُرُّدلا َو  یَلَع  َبُولُْقلا  اوُِسَبل 

ِسُْفنَْالا ِباهِذ  یلَع  َنُوتَفاهَتَی 

; دـندش هدـناوخ  دـندوب  ناروآ  موجه  ناراد و  هزین  نیب  ناراوس  هک  نامز  نآ  رد  يراتفرگ  عفد  يارب  یتقو  هک  دنتـسه  ینادرم  اـهنیا 
(. ص 166 فوهل ،  ) .دندش یم  هناور  دربن  نادیم  يوس  هب  يزابناج  يارب  دندناشوپ و  یم  اه  هرز  رب  ار  ناشیاهلد 

هحفص 456

! دندوب ّتیدبا  يوس  هب  زاورپ  یتشهب و  ياه  سابل  ندیشوپ  قیال  اهنآ  يرآ ،

! داب ناشیاراوگ 

.دنتشک زین  ار  تیومع  مرسپ !  85

.دـید یلاخ  ار  اجنآ  دیـشک ، رـس  شناردارب  ياه  همیخ  هب  دـش  اهنت  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 
لیقع نادنزرف  ياه  همیخ  هب  هاگنآ 
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َلْوَح َال   » رکذ لاح  نآ  رد  ماما  دیدن ، ار  یسک  تسیرگن  شنارای  ياه  همیخ  هب  سپس  دیدن ; زین  اجنآ  رد  ار  یسک  تخادنا ، یهاگن 
.تخاس یم  يراج  نابز  رب  ناوارف  ار  ِمیِظَْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  َّالِإ  َهَُّوق  َو َال 

تـسوپ يور  رب  هک  دـید  ار  وا  .تفر  مالـسلا ) هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  شدـنزرف  همیخ  هب  دـش و  هناور  ناـنز  ياـه  همیخ  هب  هاـگنآ 
هب شهاگن  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  نوچ  .دنک  یم  يراتسرپ  وا  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز شا  هّمع  هدیباوخ و  ینـشخ 
هک ارچ  منیـشنب  ات  نک  مکمک  : » تفگ بنیز  شا  هّمع  هب  سپ  تسناوتن ، يرامیب  تّدـش  زا  یلو  دزیخرب ، اـج  زا  تساوخ  داـتفا  ردـپ 
لاح زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  داد و  هیکت  شا  هنیـس  هب  ار  يو  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز تسا » هدمآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـسپ 

: تفگ دروآ و  اجب  ار  یهلا  دمح  وا  دیسرپ : شدنزرف 

.»؟ يا هدرک  هچ  قفانم  هورگ  نیا  اب  زورما  ناج ! ردپ  َنیِِقفانُْملا ; ؟ ِءالُؤه  َعَم  َمْوَْیلا  َْتعَنَص  ام  ُهاَتبأ  ای  »

: دومرف خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

اّنِم َو ِمَّدلِاب  ُضْرَْالا  ِتَضاف  یّتَح  ُهّللا  ُمُهَنََعل  ْمُهَْنَیب ، انَْنَیب َو  ُلاتِْقلا  َّبُش  ْدَق  َو  ِهّللا ، َرْکِذ  ْمُهاْسنَاَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدَـق  يِدـَلَو  ای  »
هریچ نانآ  رب  ناطیش  مدنزرف ! ْمُْهنِم ; 

هحفص 457

!«. تسا هدش  نیگنر  نانآ  ام و  نوخ  زا  نیمز  هک  دش  رو  هلعش  نانچ  نانآ  ام و  نیب  گنج  تسا و  هدرب  ناشدای  زا  ار  ادخ  هدش و 

: درک ضرع  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ترضح 

شردارب هب  دز و  هقلح  بنیز  نامـشچ  رب  کشا  ماگنه  نیا  رد  تساجک .»؟ ساّبع  میومع  ناج ! ردـپ  ُساّبَْعلا ; ؟ َیِّمَع  َْنیَأ  ُهاـَتبأ  اـی  »
ار ساّبع  تداهش  ربخ  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  ارچ  دهد  یم  خساپ  هنوگچ  هک  تسیرگن 
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! دنک ادیپ  تّدش  يو  يرامیب  دیسرت  یم  هک  اریز  دوب  هدادن  يو  هب 

: داد خساپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما

ادج رکیپ  زا  تارف  رانک  شناتـسد  دش و  هتـشک  تیومع  ناج ! رـسپ  ِتارُْفلا ;  ِءیِطاش  یلَع  ِْهیَدَی  اوُعَطَق  َو  َِلُتق ، ْدَق  َکَّمَع  َّنِإ  َّیَُنب  ای  »
!«. دش

خـساپ ماما  دیـسرپ و  شیاهومع  رگید  زا  دمآ  شوه  هب  نوچ  .دش  شوه  یب  هک  تسیرگ  نانچ  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 
«. دندش دیهش  همه  : » داد یم 

: دیسرپ هاگنآ 

نب ملـسم  رهاـظم ، نب  بیبح  ربـکا ، یلع  مردارب  ِْنیَْقلا ; ؟ ُْنب  ُْریَهُز  َو  َهَجَـسْوَع ، ُْنب  ُِملْـسُم  َو  َرِهاـظَم ، ُْنب  ُبیبَـح  َو  ٌِّیلَع ، یخَأ  َْنیَأ  «َو 
.»؟ دنیاجک نیق  نب  ریهز  هجسوع و 

: داد خساپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما

! مدـنزرف يرَّثلا ;  ِهْجَو  یلَع  یعْرَـص  ْمُهُّلُکَف  ْمُْهنَع  ُلَأْسَت  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  اّمَأ  َو  َْتنَأ ، اـَنَأ َو  ّـالِإ  ٌلُـجَر  ِماـیِْخلا  یف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعِإ  َّیَُنب  اـی  »
«. دنا هدش  دیهش  هداتفا و  كاخ  هب  نانآ  همه  تسا ، هدنامن  وت  نم و  زج  يدرم  اه  همیخ  نیا  رد  هک  نادب  ردق  نیمه 

: تفگ مالسلا ) اهیلع  ) بنیز شا  هّمع  هب  هاگنآ  .تسیرگ  تخس  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  سپ 

«. نک رضاح  ار  میاصع  ریشمش و  ناج ! هّمع  اصَْعلا ;  ِْفیَّسلِاب َو  َّیَلَع  ُهاتَّمَع  ای  »

.»؟ ینک هچ  یهاوخ  یم  امِِهب ;  ُعَنْصَت  ام  َو  : » دومرف شردپ 

هحفص 458

ِهایَْحلا ِیف  َْریَخ  ُهَّنِإَف َال  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ِلوُسَر  ِْنبِإ  ْيَدَـی  َْنَیب  ِِهب  ُّبُذَأَـف  ُْفیَّسلا  اَّمَأ  َو  اـْهیَلَع ، ُأَّکَوَتَأَـف  اـصَْعلا  اَّمأ  : » درک ضرع 
شزرا وا  زا  سپ  یناگدنز  هک  ارچ  میامن ، عافد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دنزرف  زا  مریـشمش  اب  منک و  هیکت  اصع  رب  ُهَدـَْعب ; 

«. درادن

َو یتَّیِّرُذ ، ُبَیْطَأ  َْتنَأ  يَدلَو  ای  : » دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  تشاد و  زاب  ار  وا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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ِءادْعَْالا َو ُهَتامَـش  ُْمُتْیلا َو  ُهَّلِّذـلا َو  ُمُْهتَلِمَـش  ْدَـق  َنُولوُذْـخَم ، ٌءابَرُغ  ْمُهَّنِإَف  ِلافْطَْالا ، ِلایِْعلا َو  ِءالُؤه  یلَع  یتَفیلَخ  َْتنَأ  َو  یتَْرتِع ، ُلَْضفَأ 
َنوُِسنْأَتْسَی ْنَم  ْمِِهلاجِر  ْنِم  َیَِقب  ام  ْمُهَّنِإَف  ِمالَْکلا ، ِْنیَِلب  ْمُهَرِطاوَخ  ِّلَس  َو  اوُشَحْوَتْسا ، اَِذا  ْمُهِْسنآ  َو  اوُخَرَـص ، اذِإ  ْمُْهتِّکَـس  ِنامَّزلا  ُِبئاَون 

وت مدنزرف ! ْمِْهیَلَع ;  یْکبَت  َْکیَلَع َو  اوُْکبَی  َو  ْمُهُّمُـشَت ، َكوُّمُـشَی َو  ْمُهْعَد  َكاوِس ، ْمُهَنْزُح  ِْهَیلِإ  َنوُکْـشَی  ْمُهَْدنِع  ٌدَحَأ  َو ال  َكُْریَغ ، ِِهب 
ینم ترتع  نیرترب  هّیرذ و  نیرت  كاپ 

ياه یتخـس  نانمـشد و  شنزرـس  یمیتی و  ییاهنت و  هک  دـنا  سک  یب  بیرغ و  نانآ  .یناـکدوک  ناوناـب و  نیا  رب  نم  نیـشناج  وت  و 
مرن نانخس  اب  شاب و  ناشسنوم  دندش  ناساره  نوچ  و  نک ، مارآ  ار  نانآ  دنداد  رـس  هلان  هک  هاگ  ره  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  نانآ  نارود 
زاب يو  هب  ار  ناشیاه  مغ  دشاب و  ناشـسنوم  ات  تسا  هدـنامن  وت  زج  ناشنادرم  زا  یـسک  هک  ارچ  .شخب  یّلـست  ار  ناشرطاخ  وکین ، و 

!«. نانآ رب  وت  دننک و  هیرگ  وت  رب  نانآ  ییوبب و  ار  نانآ  وت  دنیوبب و  ار  وت  نانآ  راذگب  .دنیوگ 

: دومرف اسر  يادص  اب  تفرگ و  ار  شدنزرف  تسد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ 

ُضِرَتْفُم ٌمامِإ  َوُه  َو  ْمُْکیَلَع ، یتَفیلَخ  اذه  یْنبا  َّنَأ  َنِْملْعا  یمالَک َو  َنْعِمْـسَا  ُهَمِطاف ، ای  ُهَّیَقُر َو  ای  ُهَنیکَـس َو  ای  ِمُوْثلُک َو  َُّما  ای  ُبَْنیَز َو  ای  »
يا موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا  ِهَعاّطلا ; 

وا زا  يوریپ  هک  تسا  یماما  وا  تسامش و  رب  نم  نیشناج  مدنزرف  نیا  هک  دینادب  دیونـشب و  ار  منخـس  همطاف ! يا  و  هّیقر ! يا  هنیکس !
«. تسا بجاو 

: دومرف شدنزرف  هب  سپس 

هحفص 459

یبَأ َّنِإ  ْمَُهل : ْلُقَف  َمالَّسلا  َیِّنَع  یتَعیش  ْغَِّلب  يَدلَو  ای  »
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تداهش هب  هنابیرغ  مردپ  وگب : نانآ  هب  ناسرب و  منایعیش  هب  ار  ممالس  مدنزرف ! ُهوُْکباَف ;  ًادیهَش  یضَم  ُهُوبُْدناَف َو  ًابیرَغ  َتام 

(1 !«.) دیزیرب کشا  وا  رب  سپ  دیسر 

هک دوب  رادروخرب  یمارآ  هّنئمطم و  سفن  نانچ  زا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  يراکادف  راثیا و  گرزب  ياوشیپ  نیا  نانخس  نیرخآ 
یفطاع ياه  هبنج  رد  زج  نارای  نازیزع و  تداهـش  اهنت  هن  تفرگ و  یمن  يزیچ  هب  تشاد  رارق  یمدـق  دـنچ  رد  هک  ار  یگرم  اهنت  هن 

هتخورفا شلد  رد  رای  رادید  قوش  شتآ  نامز  ره  و  دوزفا ، یم  شتماقتـسا  رب  هکلب  درک ، یمن  داجیا  وا  دـنلب  رکف  حور و  رد  يرییغت 
! دش یم  رت 

يدنمورب لاهن  ندناسر  رمث  هب  میظع  ّتیلوئسم  شریذپ  هدامآ  ار  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  شدنزرف  اهنت  ساّسح ، تاظحل  نیا  رد  وا 
دراذـگ و یم  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  شیاـیاصو  نیرخآ  .تخاـس  یم  دوب  هدرک  يراـیبآ  شنازیزع  نوـخ  اـب  هدـناشن و  ـالبرک  رد  هک  ار 

.درک یم  شنارتخد  نارهاوخ و  هب  ار  وا  زا  تعاطا  شرافس 

هب ار  دوخ  ّتیمولظم  مایپ  و  دنک ، یمن  شومارف  زین  ینافوط  ینارحب و  تاظحل  نیا  رد  ار  شبتکم  ناوریپ  نایعیش و  مالسلا ) هیلع  ) ماما
.دننک هدافتسا  يا  هبرح  هچ  زا  هار  همادا  رد  دننادب  ات  دناسر ، یم  اهنآ  هب  شرسپ  اهنت  هلیسو 

؟ ارچ هنهک  سابل   86

: دومرف درک ، نادیم  مزع  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  یماگنه 

میارب ٌبُولْسَم ;  ٌلُوتْقَم  یِّنِاَف  ُدِّرَُجا ، ال  ِیباِیث ، َْریَغ  ُهُِسْبلَا  ِهیف ، ُبَغُْری  بْوَِثب ال  ینُوْتِئا  »

دعب مشوپب و  میاهسابل  ریز  ار  نآ  ات  دنکن  تبغر  نآ  هب  یسک  هک  دیروایب  يا  هنهک  هماج 

یقرواپ

ص 21-20. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

هحفص 460

سپ مناد  یم  اریز  دننکن ، هنهرب  ارم  متداهش  زا 
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«. دش دهاوخ  هدوبر  میاهسابل  تداهش  زا 

راّفک  ) هّمذ لها  سابل  نیا  ِهَّمِّذلا ;  ِلْهَأ  ُساِبل  اذه  : » دومرف دیـشوپن و  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما یلو  دـندروآ  یهاتوک  گنت و  سابل 
«. تسا باتک ) لها 

هیرگ هنیکس  ترضح  ماگنه  نآ  رد  .درک  یظفاحادخ  مرح  ناوناب  اب  سپس  دیشوپ  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .دندروآ  يرتدنلب  سابل 
: دومرف دینابسچ و  هنیس  هب  ار  يو  ماما  .داد  رس 

یمَلْعاَف ُهَنیکَس  ای  يدَْعب  ُلوُطَیَس 

ِیناهَد ُمامَْحلا  اَذِإ  ُءاُکْبلا  ِْکنِم 

ًهَرْسَح ِکِْعمَِدب  ِیْبلَق  یقِرُْحت  ال 

یناْمثُج یف  ُحوُّرلا  یّنِم  َمادام 

يِذَّلِاب یلْوَا  َْتنَاَف  ُْتِلُتق  اذِإ  َو 

ِناوْسِّنلا َهَْریَخ  ای  ُهَنیتْأَت 

.تشاد یهاوخ  ینالوط  ياه  هیرگ  متداهش  زا  سپ  نادب  ناج ! هنیکس  »

.نزم شتآ  ار  ملد  تترسح  کشا  اب  مراد  ندب  رد  ناج  ات 

(1 «.) يرتراوازس يراوگوس  هب  سک  ره  زا  وت  سپ  مدش  دیهش  هک  یماگنه  نانز ! نیرتهب  يا 

هتشادن ندروآ  نوریب  يارب  یـشزرا  ات   ) درک هراپ  ار  شیاج  دنچ  دندروآ ، هنهک  سابل  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
.دندروآ نوریب  شندب  زا  زین  ار  نآ  تسپ ) درمناوجان  نمـشد   ) ماما تداهـش  زا  سپ  یلو  دیـشوپ ;  شیاه  سابل  ریز  ار  نآ  و  دشاب )

(2)

رد تبث  يارب  درک و  میسرت  ار  شنانمـشد  دوخ و  نارای  یعقاو  هرهچ  البرک ، ناتـساد  ياج  ياج  رد  مامت  ّتقد  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
! تشاذگ راگدای  هب  خیرات 

نیرت هدنزرا  زا  اهنآ  هک  داد  ناشن  تشاد  اروشاع  زور  بش و  رد  شزابکاپ  راکادف و  نارای  اب  هک  ییاه  هنحص  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
داد ناشن  هک  هنوگ  نامه  دندوب ، رشب  خیرات  ياهناسنا 

یقرواپ
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ص 119. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 1

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 54 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 221 و  ج 14 ، رکاسع ، نبا  خیرات   . 2

هحفص 461

نیرت هیامورف  نیرت و  تسپ  زا  شنانمشد 
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! ناسنا سابل  رد  دندوب  ینیطایش  ناگدنرد و  هکلب  .دندوب  اهناسنا 

تداهش زا  دعب  مالسلا ) هیلع  ) ماما كرابم  نت  زا  هک  دراد  یـشزرا  هچ  دنـشاب ، هدرک  هراپ  ار  نآ  ياج  نیدنچ  هک  هنهک  نهاریپ  کی 
؟ تسیچ هناشن  نیا  دنراذگب ، نازوس  باتفآ  ریز  هنهرب  ار  وا  كرابم  ندب  دنروآ و  ردب 

شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 

شنت رهگ ز  دب  مصخ  دنکن  رب  هک  نآ  زا 

روتس ّمس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

شنفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 

مرح نانز  اب  وگتفگ   87

زا نت  ود  داتفه و  هب  هک  یماگنه  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تسا :  هدمآ  خیرات  رد 

ادن تفر و  همیخ  يوس  هب  دنا  هداتفا  نوخ  كاخ و  هب  هک  تسیرگن  شنارای 

: داد

مه نم  ظفاحادخ  موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا  همطاف ! يا  هنیکـس ! يا  ُمالَّسلا ;  یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ِمُوْثلُک ! َُّما  ای  ُبَْنیَز ! ای  ُهَمِطاف ! ای  ُهَنیکَـس ! ای  »
«. متفر

: داد خساپ  ماما  يا !؟ هدش  گرم  میلست  ایآ  ناجردپ ! دروآرب : دایرف  هنیکس 

.»؟ تسا هدنامن  وا  يارب  يروای  رای و  هک  یسک  دوشن  میلست  هنوگچ  َنیعُم ; ؟ َُهل َو ال  َرِصان  ْنَم ال  ُِملْسَتْسَی  َْفیَک ال  »

! نادرگرب نامّدج  مرح  هب  ار  ام  تسا ) نینچ  هک  لاح  ! ) ناج ردپ  تفگ : هنیکس 

اهر ار  ام  هک  نیا  هب  هراشا  « ) تفرگ یم  مارآ  شا  هنایـشآ  رد  دندرک  یم  اهر  ار  اطق  غرم  رگا  تاهیه ! َماَنل ;  اطَْقلا  َكُِرت  َْول  َتاْهیَه ، »
(. درک دنهاوخن 

هحفص 462

(1) .دش روهلمح  نمشد  يوس  هب  درک و  مارآ  ار  نانآ  ماما  تساخرب ، ناوناب  هیرگ  يادص 

نمشد ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما راعشا  نانخس و   88
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: دومرف نانآ  هب  باطخ  دش و  کیدزن  نانمشد  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

یم نم  اب  ارچ  امش ! رب  ياو  ُُهتْکَرَت ; ؟ ٍّقَح  یلَع  ْمَأ  ُُهْتلَعَف ، مْرُج  یلَع  ْمَأ  اُهتْرَّیَغ ، هَعیرَـش  یلَع  ْمَأ  اُهْتلََّدب ؟ هَّنُـس  یلَع  ِینُوُلتْقَتَأ  ْمُکَْلیَو  ای  »
.»؟ ما هدرک  كرت  ار  یّقح  ای  و  ما ؟ هدش  بکترم  یمرج  ای  ما ؟ هتخاس  نوگرگد  ار  یتعیرش  ای  ما ؟ هداد  رییغت  ار  یتّنس  ایآ  دیگنج ؟

(2 «.) میشک یم  ار  وت  میگنج و  یم  وت  اب  میراد ، لد  هب  تردپ  زا  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  هکلب  َکِیبَِال ;  ًاضُْغب  َُکُلتْقَن  ّانِإ  : » دنتفگ

: دش رو  هملح  نانآ  رب  دناوخ ، یم  ار  راعشا  نیا  نوچ  مالسلا ) هیلع  ) ماما

اُوبَغَر ًامِْدق  ُمْوَْقلا َو  َرَفَک 

ِْنیَلَقَّثلا ِّبَر  ِهّللا  ِباَوث  ْنَع 

ُهَْنبا ًاِّیلَع َو  ُمْوَْقلا  َلَتَق 

َنَسَح
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ِْنیَفَرَّطلا َمیرَک  ِْریَْخلا 

اوُعِمْجَأ اُولاق  ْمُْهنِم َو  ًاقَنَح 

ِْنیَسُْحلا ِبْرَح  یلِإ  َساّنلا  اوُرُشْحُأ 

لَّذُر سانُأ  ْنِم  مْوََقل  ای 

ِْنیَمَرَْحلا ِلْهَِال  َعْمَْجلا  اوُعَمَج 

ْمُهُّلُک اْوَصاوَت  اوُراس َو  َُّمث 

ِْنیَدِْحلُْملا ِءاضِِرل  یحاِیتْجِاب 

یمَد ِکْفَس  یف  َهّللا  اُوفاخَی  َْمل 

ِْنیَِرفاْکلا ِلْسَن  ِهّللاِْدیَبُِعل 

ًهَْونَع ینامَر  ْدَق  دْعَس  ِْنباَو 

ِْنیَلِطاْهلا ِفوُکُوَک  دُونُِجب 

اذ َْلبَق  یّنِم  َناک  ءْیَِشل  ال 

ِْنیَدَقْرَْفلا ِءایِِضب  يرْخَف  َْریَغ 

ِِّیبَّنلا ِدَْعب  ْنِم  ِْریَْخلا  ِِّیلَِعب 

ِْنیَِدلاْولا ِّیِشَرُْقلا  ِِّیبَّنلا  َو 

یقرواپ

ص 47. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

 . ص 80-79 ج 3 ، يزودنق ، هّدوملا  عیبانی   . 2

هحفص 463

یبَأ ِْقلَْخلا  َنِم  ِهّللا  ُهَْریَخ 
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ِْنیَتَرَیِْخلا ُْنبا  اَنَأَف  یّمُأ  َُّمث 

بَهَذ ْنِم  ْتَصَلَخ  ْدَق  ٌهَِّضف 

ِْنیَبَهَّذلا ُْنبا  ُهَّضِْفلا َو  اَنَأَف 

؟ يرَْولا یف  يِّدَجَک  ٌّدَج  َُهل  ْنَم 

ِْنیَمَلَْعلا ُْنبا  اَنَأَف  یْخیَشَک  ْوَأ 

ِیبَأ یِّمُأ َو  ِءارْهَّزلا  ُمِطاف 

ِْنیَنُح رْدَِبب َو  ِْرفُْکلا  ُمِصاق 

ًاِعفای ًامالُغ  َهّللاَدَبَع 

ِْنیَنَثَْولا َنوُُدبْعَی  ٌْشیَُرق  َو 

ًاعَم يّزُْعلا  ِتّاللا َو  َنوُُدبْعَی 

ِْنیَتَْلبِْقلا یِّلَص  َناک  ٌِّیلَع  َو 

ٌرَمَق یِّمُأ  ٌسْمَش َو  یبَأَف 

ِْنیَرَمَْقلا ُْنبا  ُبَکْوَْکلا َو  اَنَأ  َو 

ٌهَْعقَو دْحُأ  ِمْوَی  ِیف  َُهل  َو 

ِْنیَرَکْسَْعلا ِّضَِفب  َّلِْغلا  ِتَفَش 

ًاعَم ِْحتَْفلا  ِبازْحَْالا َو  یف  َُّمث 

ِْنیَقَْلیَْفلا ِلْهَأ  ُْفتَح  اهیف  َناک 

ْتَعَنَص اذام  ِهّللا  ِلیبَس  یف 

؟ ِْنیَتَْرتِْعلِاب ًاَعَم  ِءُوُّسلا  ُهَّمُأ 

یفَطْصُْملا ِِّیبَّنلا  ِِّرْبلا  ُهَْرتِع 
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ِْنیَلَفْحَْجلا َمْوَی  ِدْرَْولا  ِِّیلَع  َو 

ِیبَأ َو  یِّمُأ ، ِءارْهَّزلا  ُمِطاف 

ِْنیَلَقَّثلا َیلْوَم  ِلْسُّرلا َو  ُثِراو 

اوُزََرب اَّمل  َلاْطبَْالا  َنَحَط 

ِْنیَنُح دْحُِاب َو  رَْدب َو  َمْوَی 

ْمُهَزَراب ْذِإ  َرَْبیَخ  اوُخَأ  َو 

ِْنیَتَْرفَش يذ  مِراص  ماسُِحب 

اُولَْبقَأ ًاشُویُج  يدْوَأ  يذَّلاَو 

ِْنیَنُح ِمْوَی  یف  َْرتِْولا  َنُوُبلْطَی 

ٌرَفْعَج یِّمَعَک  ٌّمَع  َُهل  ْنَم 

ِْنیَتَِحنْجَأ َُهل  ُهّللا  َبَهَو 

يدُْهلا ُحابْصِم  ُلَسْرُْملا  يِّدَج 

ِْنیَتَْعیَْبلِاب َُهل  یفوُْملا  ِیبَأ  َو 

ٌمَْغیَض ٌْربَزِه  ُمْرَق  ٌلََطب 

ِْنیَدِعاّسلا ُّيِوَق  ٌحْمَس  ٌدِجام 

ُمُکاذ ٌّیلَع  ِنیِّدلا  ُهَوْرُع 

ِْنیَتَْلبِْقلا یِّلَصُم  ِضْوَْحلا  ُبِحاص 

الِماک ًاْعبَس  ِهّللا  ِلوُسَر  َعَم 

ِْنیَذ ُْریَغ  ٍّلَصُم  ِضْرَْالا  یَلَع  ام 

هحفص 464
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اَهل ْدُجْسَی  َْمل  َناثْوَْالا  َكَرَت 

ْنیَع َهَفْرَط  ًاشَن  ْذُم  ْشیَُرق  َعَم 

ًامَْغیَض ًاْربَزِه  َناک  ِیبَأ  َو 

ِْنیَتَنْعَط ْنَعْطَیَف  َْحمُّرلا  ُذُخْأَی 

اوُقُسَف ًایَْغب  ِدْسُْالا  یِّشَمَتَک 

ِْنیَلَْظنَْحلا ِعیَجن  ْنِم  ْفتَح  َسْأَک 

بَهَذ یف  بَهَذ  ْنِم  ٌبَهَذ 

ِنیَُجل یف  نیَُجل  یف  ٌنیَُجل  َو 

ٌبِجاو اْنیَلَع  ُدْمَْحلا  ُهَلَف 

ام
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ِْنیَرِّیَّنلا يدْحِإ  ِْکلُْفلِاب  يرَج 

یُقت لْضَِفب َو  ُهّللا  ُهَّصَخ 

ِْنیَرَهْزَْالا َْنبا  ُرِهاّزلا َو  اَنَأَف 

ُهَّصَخ ُْذنُم  ُمانْصَْالا  َكَرَت 

ِْنیَرِّیَّنلا َقْوَف  ِدْمَْحلِاب  اقَر  َو 

ِِهتَلْمَح یف  َكْرِّشلا  َدابَأ  َو 

ِْنیَرَکْسَْعلا یف  اُوفِْرتُأ  لاجِِرب 

ِیتَّلا ِنْذُْالا  ِْنیَْعلا َو  ُْنبا  اَنَأ  َو 

ِْنیَِقفاْخلا یف  اَهل  ُْقلَْخلا  َنَعْذَأ 

اُنتَسْمَخ ابَْعلا  ُباحْصَأ  ُنَْحن 

ِْنَیبِْرغَْملا اهَقْرَش َو  انْکَلَم  ْدَق 

انُسِداس اَنل  ُلیْربَج  َُّمث 

ِْنیَرَعْشَْملا اذَک َو  ُْتیَْبلا  اََنل  َو 

ٌرِخَتْفُم اِنب  ُدْجَمْلا  اَذَک  َو 

ِْنیَبَسَْحلا یف  ِِهب  اُوْلعَی  ًاِخماش 

ًاِحلاص اّنَع  ُهّللا  ُهازَجَف 

ِْنیَرَعْشَْملا َیلْوَم  ِْقلَْخلا َو  َِقلاخ 

یضَتْرُْملا ٌّیلَع  ِنیِّدلا  ُهَوْرُع 

ِْنیَمَرَْحلا ُّزِعُم  ِضْوَْحلا  ُبِحاص 

ِِهتَْبیَه ْنِم  نِاّفَّصلا  ُقِْرفَی 
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ِْنیَِقفاْخلا یف  ُُهلاْعفَأ  اذَک  َو 

ُْهنِم ِمَتاْخلِاب  َقَّدَص  يِذَّلا  َو 

ِْنیَتَعْکَّرلا ِیف  ُهَرْهَظ  يواس  َنیح 

ًاسُْفنَأ اُوبیط  ِراتْخُمْلا ! َهَعیش 

ِْنیَجُّللا ِضْوَح  ْنِم  َنوُقُْست  ًادَغَف 

انُّبَر یّلَص  ُهّللا  ِْهیَلَعَف 

ِْنیَنَسَْحلِاب ًهَفُْحت  ُهابَحَو 

.دندوب نادرگ  يور  تسا  سنا  ّنج و  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  شاداپ  زا  زابرید  زا  دندش و  رفاک  موق  نیا  »

زا میرک  يردام  ردپ و  زا  دوب و  کین  هک  مالسلا ) هیلع  ) نسح شدنزرف  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  نانآ 

هحفص 465

.دندیگنج تداسح  يور 

.دییآ درگ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح اب  گنج  يارب  یگمه  دنتفگ : کنیا  و 

.دندروآ درگ  هنیدم ) هّکم و   ) نیمرح لها  نتشک  يارب  ار  تعامج  هک  تسپ  یمدرم  زا  دایرف 

.دندرک هیصوت  نادحلم ، يدونشخ  يارب  نم ، يریگتسد  تهج  رگیدکی  هب  دنداتفا و  هار  هب  سپس 

بلج يارب  دـندرکن و  اورپ  دـنوادخ  زا  نم  نوـخ  نتخیر  رد  تسا ، نارفاـک  لـسن  زا  هک  داـیز ) نبا   ) هللادـیبع تیاـضر  بـلج  يارب 
.دنتخات نم  يوس  هب  زیمآرهق  اسآ  لیس  یناراب  دننامه  دوخ  نایهاپس  اب  دعس  نبا  تیاضر 

نیرتهب مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هراتس : ود  ییانشور  هب  مراختفا  زج  دشاب ، هدزرـس  نم  زا  یهانگ  هک  نآ  رطاخ  هب  هن  همه ) نیا  (و 
شیرق زا  شردام  ردپ و  هک  ربمایپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  سپ  ناسنا 
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.دنا

.هدیزگرب ود  نآ  دنزرف  نم  دنتسه و  مردام  ردپ و  دنوادخ ، هدیزگرب  قلخ  نیرتهب 

.میالط ود  دنزرف  هک  متسه  يا  هرقن  نم  سپ  الط ، زا  هتفرگرب  يا  هرقن 

.متسه گرزب  ود  دنزرف  نم  سپ  .دراد  مردپ  نوچ  يردپ  ای  نم و  ّدج  دننامه  يّدج  مدرم ، نایم  رد  سک  هچ 

.تسکش مه  رد  ار  رفک  هاپس  نینح ، ردب و  گنج  رد  هک  تسا  نامه  مردپ  تسا و  ارهز  همطاف  مردام 

.دندیتسرپ یم  ار  اهتب  شیرق  هک  یلاح  رد  تخادرپ  ادخ  تدابع  هب  یناوجون  رد 

یم زامن  هلبق  ود  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع مردپ  هک  یلاح  رد  دندرک  یم  تدابع  ار  ّتیلهاج ) نارود  گرزب  تب  ود   ) يّزع تال و  نانآ 
.دراذگ

.ود نآ  دنزرف  هراتس ، منم  تسا و  هام  مردام  دیشروخ و  مردپ 

افش ار  اهلد  نمشد  هاپس  نتسکش  اب  هک  تسا  ییارجام  دُحا »  » گنج رد  مردپ  يارب 

هحفص 466

.دیشخب

.دنتفر ورف  گرم  ماک  هب  نمشد  هوبنا  اه  گنج  نآ  رد  هک  حتف »  » و بازحا »  » گنج رد  تسا  يراختفا  زین  و 

؟ دندرک هچ  ادخ  هار  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  ترتع  اب  رادرکدب ، تّما  نیا  دییوگب ) )

.راکیپ زور  روآ  گنج  نآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع و  ادخ ، هدیزگرب  ربمایپ  راکوکین ، نآ  ترتع 

.تسا سنا  ّنج و  يالوم  ناربمایپ و  ثراو  مردپ ، تسا و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مردام 

.دیبوک مه  رد  ار  رادمان  ناناولهپ  نینح ، دحا و  ردب و  نادیم  رد  هک  ومه 

.تخات نانآ  رب  بل ، ود  ناّرب  ریشمش  نآ  اب  تسا و  ربیخ  زور  حتاف  هک  وا 

وا هب  دـنوادخ  هک  دراد  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نم  يومع  نوچ  ییومع  سک  هچ  .درک  دوبان  ار  نینح  زور  ناهاوخنوخ  هک  یـسک  نآ 
.درک اطع  شیاهتسد ) ندش  عطق  ربارب  رد   ) لاب ود 

تسا و تیاده  غارچ  ربمایپ ، مّدج ،
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.درک افو  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  شتعیب  ود  ره  هب  هک  تسا  یسک  مردپ 

.ناوترپ ناوزاب  ياراد  هدنشخب و  راوگرزب ، نادیمریش ، گرزب ، ناولهپ ، تسوا 

.درازگ زامن  هلبق  ود  هب  هک  نآ  رثوک و  ضوح  بحاص  تسوا  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نید  هریگتسد 

.دوبن نیمز  يور  رب  يرازگزامن  ود  نآ  زج  هک  ینامز  رد  درازگ ، زامن  ربمایپ  اب  اهنت  لاس  تفه 

.دشن هارمه  اهتب  هب  هدجس  رد  شیرق  اب  یندز  مه  رب  مشچ  کی  هب  یّتح  درک و  اهر  ار  یتسرپ  تب  ادتبا  زا 

.دز یم  هبرض  نانمشد  هب  شا  هزین  اب  هک  دوب  دربن  نادیم  ریش  مردپ 

.دناشچ یم  نانآ  هب  ار  گرم  ياه  ماج  نیگمشخ  يریش  نانوچ  و 

.يا هرقن  نوناک  رد  هرقن  هشیر  زا  تسا  ییا  هرقن  و  ییالط ، نوناک  رد  الط  هشیر  زا  تسا  ییالط  وا 

هحفص 467

.تسا بجاو  ام  رب  یهلا  ساپس  تسا ، شدرگ  رد  هام  دیشروخ و  ود  زا  یکی  هک  ینامز  ات 

.ناکانبات دنزرف  كانبات  منم  سپ  دیشخب ، یگژیو  يوقت  تلیضف و  هب  ار  مردپ )  ) وا دنوادخ  هک  ارچ 

.تفرگ یشیپ  دیشروخ  هام و  زا  شیاتس ، رد  درک و  اهر  ار  اهتب  تفرگ ، رارق  دنوادخ  ّصاخ  هّجوت  دروم  هک  نامز  نآ  زا  يو 

.تخاس دوبان  ار  كرش  نمشد ، هاپس  زا  نارگمتس  هب  دوخ  ياه  هلمح  رد  و 

.دندقتعم نادب  ملاع  برغ  قرش و  مدرم  هک  قح )  ) شوگ مشچ و  نآ  هداز  منم  و 

.میکلام ار  ملاع  برغ  قرش و  هک  ابع  هسمخ  باحصا  مییام 

.تسا ام  زا  رعشم  تیب و  تسا و  ام  نیمشش  لیئربج ،

.درب الاب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  هک  يراختفا  تسا ، ام  هب  شراختفا  يراوگرزب ، دجم و 

بناج زا  مردپ )  ) وا هب  تسا  رعاشم  بحاص  نایناهج و  هدننیرفآ  هک  يدنوادخ 
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.دنک تیانع  کین  شاداپ  ام 

.تسادخ لوسر  ادخ و  مرح  شخب  تّزع  رثوک و  ضوح  بحاص  هک  ومه  .تسا  یضترم  یلع  نید ، هریگتسد 

.دوش یم  ادج  مه  زا  ملاع  برغ  قرش و  رد  لطاب  ّقح و  ياه  فص  شرادرک ، تبیه و  زا 

.دیشخب لئاس  هب  عوکر  لاح  رد  ار  شیوخ  رتشگنا  هک  تسا  یسک  وا 

.دش دیهاوخ  باریس  شماف  هرقن  ضوح  زا  تمایق  يادرف  هک  دیشاب  نامداش  هدیزگرب ! نایعیش  يا 

(1 «.) درک هیده  يو  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح و  مالسلا ) هیلع  ) نسح داتسرف و  دورد  ام  راگدرورپ  دنوادخ  وا  رب 

یقرواپ

ج بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 212-210 ;  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  تسا : هدـمآ  اه  باتک  نیا  رد  قّرفتم  تروص  هب  راعـشا  نیا   . 1
ص 47-48 و ج 45 ، راونالاراحب ، ص 12-11 ;  ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  ص 103-101 ;  ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  ص 88-86 ;  ، 4

ص 81-80. ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی 

هحفص 468

رادید قوش   89

ناهارمه ، دـش تخـس  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رب  راک  اروشاع ) زور  رد   ) هک یماگنه  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما 
ناراـی ماـما و  داـتفا ، یم  شمادـنا  رب  هزرل  دـیرپ و  یم  شا  هرهچ  زا  گـنر  سک  ره  هـک  رطخ  رپ  هنحـص  نـیا  رد  دـندید ، ترـضح 

هب دنتفگ : یم  رگید  یخرب  هب  یخرب  دش و  یم  رت  نئمطم  هظحل  ره  ناشیاهلد  مارآ و  ناشمادـنا  ناشخرد و  ناشاه  هرهچ  شّـصاخ ،
: دومرف ( مالسلا هیلع  ) ماما ماگنه  نیا  رد  .دنرادن  یکاب  گرم  زا  هک  دیرگنب  نانآ 

َلِقَْتنَی ْنَأ  ُهَرْکَی  ْمُکُّیَأَف  ِهَِمئاّدـلا ، ِمیعَّنلا  ِهَعِـساْولا َو  ِنانِْجلا  َیلِإ  ِءاّرَّضلا  ِسُُؤْبلا َو  ِنَع  ْمُِکب  ُرَبْعَت  ٌهَرَْطنَق  ّالِإ  ُتْوَْملا  اَمَف  ِمارِْکلا ، ِیَنب  ًاْربَص  »
یلِإ رْصَق  ْنِم  ُلِقَْتنَی  ْنَمَک  ّالِإ  ْمُِکئادْعَِال  َوُه  ام  َو  رْصَق ، یلِإ  نْجِس  ْنِم 
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ِءالؤه ُرْسِج  ُتْوَْملا  َو  ِِرفاْکلا ، ُهَّنَج  َو  نِمْؤُْملا ، ُنْجِس  اْینُّدلا  َّنِإ  (: » هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنَع  ِینَثَّدَح  ِیبَأ  َّنِإ  .باذَع  نْجِس َو 
; ْمِهِمیِحَج یلِإ  ِءالُؤه  ُرْسِج  َو  ْمِِهتاَّنَج ، یلِإ 

ياه تمعن  روانهپ و  تشهب  هب  اه  يراوشد  اـه و  یتخـس  زا  ار  امـش  هک  تسا  یلپ  طـقف  گرم  .دیـشاب  ابیکـش  ناـگداز ! گرزب  يا 
یخاک زا  لاقتنا  زج  ناتنانمشد  يارب  گرم  یلو  دیآرد ؟ یخاک  هب  ینادنز  زا  هک  دهاوخ  یمن  امـش  زا  کی  مادک  دناسرب .! نادواج 

: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  مردپ  .تسین  دیدش  یباذع  نادنز و  هب 

!«. دوب دهاوخ  خزود  هب  نارفاک  لپ  تشهب و  هب  نانمؤم  لپ  گرم  تسا و  رفاک  ِتشهب  نمؤم و  نادنز  ایند 

: دوزفا مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

(1 !«.) تسا هدش  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  ما و  هتفگ  غورد  هن  ( » هدیسر ارف  دوعوم  هظحل   ; ) ُْتبِّذُک َالَو  ُْتبَذَک  ام  »

رد اهلد  شمارآ  تداهش و  هناتسآ  رد  اه  هرهچ  ندش  هتخورفارب  گرم ، رب  ندز  دنخبل 

یقرواپ

(. توملا ینعم  باب   ) ح 3 ص 289-288 ، قودص ، رابخالا  یناعم   . 1

هحفص 469

یـسفق نادـنز و  ار  ایند  و  هدرکرپ ، ار  ناشدوجو  مامت  رای  رادـید  قوش  هک  تسا  رّـسیم  یناسک  يارب  اهنت  یگدـنز ، تاظحل  نیرخآ 
.دننک یم  زاورپ  ادخ  برق  نامسآ  جوا  هب  دیاشگ و  یم  ار  نآ  ياهرد  راگدرورپ  ياضر  هار  رد  گرم  هک  دنناد  یم 

زا .دیوگ  یم  كرت  ار  ینادنز  قایتشا ، اب  هتخیمآ  ِشمارآ  اب  دجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  يدازآ  هناتـسآ  رد  سوبحم ، ناسنا  يرآ 
.دهد یم  رس  يداش  همغن  و  دریگ ، یم  رارق  نانج  راسخاش  رب  هدیرپ  نوریب  سفق  نورد 

! ادخ ّصاخ  ناتسود  ایلوا و  لاح  تسا ، نینچ  يرآ 

! اوسر نانکش  نامیپ   90

دوخ بکرم  رب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ 
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: دومرف تفرگ و  رارق  نمشد  هاپس  ربارب  رد  هدش و  راوس 

یف َناک  ًاْفیَـس  اْنیَلَع  ُْمتْذَحَـشَف  َنیبِجُوم ، ْمُکاْنیَتَأَف  َنیِهلاَو  انوُُمتْخَرْـصَتِْسا  ًاـسْعَت ، ْمَُکل َو  ًاـسُْؤب  َو  ًاـحْرَت ، ْمَُکل َو  ًاـْحُبق  ِهَفوُْکلا ! َلـْهَأ  اـی  »
اّنِم َناک  ْبنَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِْحلُّصلا  یَلَع  َهَوادَْعلا  ُُمتَْرثآ  ْدَق  ُْمتْحَبْـصَأَف َو  انِّوُدُـع ، ْمُکِّوُدَـع َو  یلَع  اهاْنمَرْـضَأ  ُنَْحن  ًاران  اْنیَلَع  ُْمْتئِج  َو  اِنناْمیَأ ،

َو ِبازْحَْالا ، ِهَّیَِقب  َو  ِهَّمُْالا ، ِتیغاوَِطل  ًهَّلِـض  ًاهَفَـس َو  اهوُُمتْـضَقَن  َُّمث  ِداسَْفلا ، ِیف  ًهَبْغَر  انَتَْعَیب  ُْمتْکَرَت  َو  ِدانِْعلِاب ، اْنَیلِإ  ُْمتْعَرْـسَأ  ْدَق  َو  ْمُْکَیلِإ ،
مغ و و  داب ! هایـس  تشز و  ناتیور  نایفوک ! يا  َنیِملاّظلا ;  یَلَع  ِهّللا  ُهَنَْعل  الَأ  انُوُلتْقَت ، اـّنَع َو  َنُولَذاـخَتَت  ِءـالُؤه  ُْمْتنَأ  َُّمث  ِباـتِْکلا ، ِهَذَـبَن 

امـش يوس  هب  نوچ  یلو  دـیدناوخ ، دوخ  یـسردایرف  يارب  هناقاتـشم  ار  ام  امـش  دـیوش ! راتفرگ  گرم  یتخـس و  هب  و  ناتنیرق ، هودـنا 
ار نآ  میدوب ، هتخورفا  دوخ  امش و  نانمشد  ّدض  رب  ام  هک  یشتآ  .دیتسب و  راک  هب  ام  ّدض  رب  دوب ، ام  ناتسد  رد  هک  يریشمش  میدمآ ،

یتشآ حلـص و  رب  ار  ینمـشد  توادـع و  .دـشاب  هدزرـس  امـش  هب  تبـسن  یهانگ  اـم  زا  هک  نآ  نودـب  دـیتخاس ! روهلعـش  اـم  ربارب  رد 
ندش روهطوغ  اب  دیتفاتش و  ام  اب  ینمشد  هب  و  دیدیزگرب ،

هحفص 470

ناگدـنامزاب تّما و  ناشکرـس  زا  هناهارمگ  يوریپ  ینادان و  لهج و  يور  زا  هتخاس و  اهر  دـیدوب ، هتـسب  ام  اب  هک  ار  یتعیب  داسف ، رد 
.دیتسکش ار  نآ  یهلا  باتک  نانکفارود  ّتیلهاج و  بازحا 

(1 !«.) داب ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  .دیداد  نتشک  هب  ار  ام  دیتشادرب و  ام  يرای  زا  تسد  هک  دیتسه  یناسک  نامه  امش  يرآ ،

رد دندوب و  هدرک  تعیب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هدنیامن  اب  نایفوک  میناد  یم  همه 
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هک نیمه  هدارا ، یب  نادان و  ناوتان و  تسس و  هورگ  نیا  اّما  دندوب ، هداد  يراکادف  راثیا و  يراکمه و  هنوگره  هدعو  دوخ  ياه  همان 
دنتـسکش و ار  اه  نامیپ  اهنت  هن  دـندرپس ; یـشومارف  هب  ار  زیچ  همه  دـندش ، ور  هبور  داـیز  نبا  ياهدـیدهت  ینعی  لکـشم  نیتسخن  اـب 
هب ار  نآ  دندیـشک و  وا  يور  هب  دـندوب  هدرک  هدامآ  وا  يرای  يارب  هک  يریـشمش  هکلب  دنتـشادرب ، ( مالـسلا هیلع  ) ماما يراـی  زا  تسد 

! دندرک هتشغآ  وا  نوخ 

.افویب نانکش  نامیپ  رمع  موش  نایاپ  تسا  نیا  .هدارا  یب  وسرت و  دارفا  تشونرس  تسا  نیا  و 

دیسانشب ارم   91

شیوخ یفّرعم  هب  هدیشک  ماین  زا  ریشمش  تشاد  یم  رب  ماگ  تداهش  نادیم  يوس  هب  هک  یلاح  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
هدورـس دوخ  هک  ییانعمرپ  بلاج و  راعـشا  زا  فدـه ، نیا  يارب  میتخانـشن و  ار  وا  ام  دـنیوگن  ادرف  ات  دومن ، تّجح  مامتا  تخادرپ و 

: دومرف تفرگ و  هرهب  درک ، یم  ذوفن  اهلد  قامعا  رد  و  دوب ،

مِشاه ِلآ  ْنِم  ِرْهُّطلا  ِِّیلَع  ُْنبا  اَنَا 

ُرَْخفَا َنیح  ًارَْخفَم  اذِهب  ینافَک 

یقرواپ

ص 213-212. ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف   . 1

هحفص 471

یضَم ْنَم  ُمَرْکَا  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَج  َو 

ُرَهَْزن ِضْرَْالا  ِیف  ِهّللا  ُجارِس  ُنَْحن  َو 

َدَمْحَا َِهلالُس  ْنِم  یّمُأ  ُهَمِطاف  َو 

ُرَفْعَج ِْنیَحانَْجلاَذ  یعُْدی  یِّمَع  َو 

ًاقِداص ُلِْزنُأ  ِهّللا  ُباتِک  انیف  َو 

ُرَکُْذی ِْریَْخلِاب  ُیْحَْولا  يدُْهلا َو  اَنیف  َو 

ْمِهِّلُک ِساّنِلل  ِهّللا  ُنامَأ  ُنَْحن  َو 

ُرَهَْجن ِمانَْالا َو  یف  اذِهب  ُّرُِسن 
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انَتالُو یقْسَن  ِضْوَْحلا  ُهالُو  ُنَْحن  َو 

ُرَْکُنی َْسَیل  ام  ِهّللا  ِلوُسَر  ِسْأَِکب 

هَعیش ُمَرْکَأ  ِساّنلا  یف  اُنتَعیش  َو 

ُرَسْخَی ِهَمایِْقلا  َمْوَی  انُضِْغبُم  َو 

َهلالَض ْنِم  يدُْهلا  ُهّللا  َنََّیب  اِنب 

ُرَهْطَی ُهَءالآ َو  اِنب  ُرَمْغَی  َو 

ًائِماظ ِهَمایِْقلا  َمْوَی  یتَأ  ام  اذِإ 

ُرَْدیَح ِْهیَّفَِکب  ِهیقْسَی  ِضْوَْحلا  َیِلا 

ُهَّقَح ُهّللا  َبَجْوَا  ٌعاطُم  ٌماِما 

يذَّلاَو ًاعْمَج  ِساّنلا  یَلَع 
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ُرُْظنَی َناک 

اِنتْوَم َدَْعب  انَراز  ْدبَِعل  یبوُطَف 

ُرَّدَُکی اهُْوفَص ال  نْدَع  ِهَّنَِجب 

! تسا سب  ارم  راختفا  نیمه  منک  راختفا  مهاوخب  رگا  هک  مشاه  نادناخ  زا  كاپ ، یلع  دنزرف  منم  »

.نیمز رد  یهلا  نازورف  غارچ  مییام  تسا و  اه  ناسنا  نیرت  یمارگ  هک  تسا  ادخ  لوسر  مّدج 

.دوش یم  هدناوخ  لاب  ود  بحاص  هب  هک  تسا  رفعج  میومع  تسا و  دمحا  نامدود  زا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف مردام  و 

.دوش یم  دای  یکین  هب  تیاده  یحو و  هک  تسا  ام  نایم  رد  دش و  لزان  یتسار  هب  ام  نادناخ  رد  ادخ  باتک  و 

.میزاس راکشآ  ای  مینک  ناهنپ  مدرم  يارب  ار  نآ  هچ  مییادخ ، ناما  مدرم  مامت  يارب  ام 

.مینک یم  باریس  تسین  راکنا  لباق  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ماج  اب  ار  دوخ  ناتسود  هک  رثوک  ضوح  بحاص  مییام  و 

تمایق زور  رد  ام  نانمشد  دنتسه و  ناوریپ  نیرت  یمارگ  مدرم  نایم  رد  ام  نایعیش 

هحفص 472

.دید دنهاوخ  نایز 

.درک هزیکاپ  ناوارف و  ار  شیوخ  ياه  تمعن  هتخاس و  راکشآ  یهارمگ  زا  ار  تیاده  ام  هلیسو  هب  دنوادخ 

.دنک یم  باریس  ار  وا  شکرابم  تسد  ود  اب  ردیح »  » دوش دراو  رثوک  ضوح  رب  يا  هنشت  تمایق  زور  هک  یماگنه 

.تسا مدرم )  ) لامعا رظان  هک  تسا  یسک  و  هدرک ، بجاو  مدرم  همه  رب  ار  شّقح  دنوادخ  هک  اورنامرف  تسا  یماما 

(1 !«.) داب هدژم  دوشن  هریت  زگره  نآ  لالز  هک  نادواج  تشهب  دوش ، لیان  ام  ترایز  هب  ام  ِگرم  زا  سپ  هک  يا  هدنب  هب 

یب گرزب و  هثداح  نیا  تسناد  یم  نوچ  و  درب ، یم  شیپ  هب  ّتقد  اب  ار  دوخ  ياه  همانرب  ماـمت  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
هار دش ، دهاوخ  تبث  خیرات  لد  رد  هشیمه  يارب  ریظن 
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.تسب یم  دزاس ، نوگرگد  ار  نآ  هرهچ  دوب  نکمم  هک  ییاه  هناهب  رذع و  مامت  رب  ار 

نمـض دوب ، هدروآرد  ماین  زا  ار  ریـشمش  تداهـش  راکیپ و  يارب  یگداـمآ  هناـشن  هب  هک  یلاـح  رد  رمع  تاـظحل  نیرخآ  رد  هلمج  زا 
دوخ یفّرعم  هب  رگید  راب  ییاسر  راعشا 

.تخادرپ

شیوـمع زا  و  مالـسلا ،) اـهیلع  ) ارهز ترــضح  شرداـم  زا  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلــص  ) ادـخ لوـسر  شّدـج  زا  شردـپ ، زا  شدوـخ ، زا 
یم راختفا  نآ  هب  ًارهاظ  امـش  همه  هک  ار  یمالـسا  نآرق و  هک  درک  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  سپـس  تفگ ، نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج

.میتسه ام  زین  تمایق  رد  امش  هاگهانپ  و  هدش ; لزان  ام  هناخ  رد  دینک ،

نآ رد  درک ، یم  رایشه  ار  یتسم  ره  رادیب و  ار  يا  هتفخ  ره  هک  نانخس  نیا  هک  ابجع  و 

یقرواپ

ص 48- ج 45 ، راونالاراحب ، هب :  دوش  عوجر  ص 213-214 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 88 ;  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 1
.49

هحفص 473

! داتفین ّرثؤم  نالدروک 

رگید يراعشا   92

: تسا اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ  راکفا  قمع  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  بتکم  رگنایب  تسا ، ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  راعشا  نیا 

ًهَسیفَن ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِإَف 

ُلَْبنَأ یلْعَأ َو  ِهّللا  َباَوث  َّنِإَف 

ْتَأِْشنُا ِتوَْمِلل  ُناْدبَْالا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 

ُلَْضفَأ ِهّللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ءيِْرما  ُْلتَقَف 

ًارَّدَقُم ًامِْسق  ُقازْرَْالا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 

ُلَمْجَأ ِبْسَْکلا  یف  ِءْرَْملا  ِیْعَس  ُهَّلِقَف 

اهُعْمَج ِكْرَّتِلل  ُلاْومَْالا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 
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ُلَْخبَی ُءْرَْملا  ِِهب  كوُْرتَم  ُلاب  امَف 

.تسا رتدنمشزرا  رترب و  یهلا  شاداپ  نیقی  هب  دوش ، هدرمش  دنمشزرا  يزیچ  ایند  رگا  »

! تسا رتهب  ریشمش  هلیسو  هب  ادخ  هار  رد  تداهش  ًاّنئمطم  هدش ، هدیرفآ  گرم  يارب  اه  ندب  رگا  و 

بانتجا سپ  هدش ، نّیعم  رّدقم و  رشب  يارب  يزور  قزر و  رگا 
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.تسا رتابیز  لام  بسک  رد  صرح  زا 

(1 (.»!؟ دزروب لخب  نآ  قافنا  هب  تبسن  یمدآ  ارچ  سپ  تسا  ندرپس ) نارگید  هب  و   ) نداهناو يارب  لاوما  يروآ  عمج  رگا 

: دنک یم  رکذ  مالسلا ) هیلع  ) ماما هتفگ  زا  زین  ار  راعشا  نیا  الاب ، راعشا  رب  هفاضا  ّتنس  لها  فورعم  دنمشناد  يزودُنق 

َدَمْحَا َلآ  ای  ِهّللا  ُمالَس  ْمُْکیَلَع 

ُلَحْرَأ َمْوَْیلا  ُمُْکنَع  ینارَأ  ّینِإَف 

یقرواپ

(. توافت رصتخم  اب   ) ص 33 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 49 و  ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 474

ِقفانُم مُولَظ  نُوْعلَم  َّلُک  يرَأ 

ُلَمْعَی َُّمث  ًهَرْهَج  انانَف  ُموُرَی 

دَّمَحُِمب ْمُهَْلیَو  ای  اوُرَفَک  ْدََقل 

ُلَعْفَی ِْقلَْخلا  یف  َءاش  ام  ْمُهُّبَر  َو 

ُهَّنَِال ِهلِإلا  ُْملِح  ْمُهَّرَغ  ْدََقل 

ُلَْجعَی ُّطَق  ْنُکَی  َْمل  ٌمیرَک  ٌمیلَح 

! درک مهاوخ  چوک  امش  نایم  زا  زورما  هک  منیب  یم  نینچ  نم  داب ! امش  رب  ادخ  مالس  دمحا ! نادناخ  يا  »

! دنک یم  لمع  سپس  هدرک و  ام  يدوبان  گنهآ  اراکشآ  هک  منیب  یم  ار  یقفانم  رگمتس  نوعلم  ره 

رفک دـهد  یم  ماـجنا  مدرم  هراـبرد  دـنک  هدارا  هچ  ره  هک  ناـشراگدرورپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هـب  هـک  ناـنآ ! رب  ياو  يا 
! دنا هدیزرو 

ماقتنا اهنآ  زا  ماجنارـس  یلو  « ) دنک یمن  باتـش  هک  تسا  یمیرک  میلح و  دنوادخ  هک  ارچ  هتخاس ، رورغم  ار  نانآ  دنوادخ  ییابیکش 
(1 (.) دریگ یم  یتخس 

.دننک یم  یگدنز  نامز  ره  رصع و  ره  رد  هک  اهناسنا  مامت  هب  تسا  یمایپ  تحیصن و  زردنا و  وس ، کی  زا  راعشا  نیا 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 529 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسام یلصا  هاگیاج  هللا ، ءاقب  راد  نادیواج و  يارس  تسین ، ایند  یگدنز  نیا  یگدنز  دیهدن ، ّتلذ  هب  نت  دیوگ : یم  اهنآ  هب 

ياج نادیهش  فص  رد  ددرگ و  هتشغآ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  ماجنارس  هک  تسابیز  هچ  دریمب ! يرامیب  رتسب  رد  هک  ندب  نیا  زا  فیح 
! دریگ

زا و 
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هرهچ رب  .دـساره  یمن  زیچ  چـیه  زا  و  دور ، یم  تداهـش  لابقتـسا  هب  راختفا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  دـهد  یم  ناـشن  رگید ، يوس 
نادیم زا  و  دنز ، یم  دنخبل  دوب ، دهاوخ  خیرات  لوط  رد  دنبرد ، ِناگدنب  شخب  ماهلا  هک  یگرم  تسادـخ ، هار  رد  هک  یگرم  گرم ،

همه هب  البرک 

یقرواپ

ص 81. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی   . 1

هحفص 475

! تسامش راظتنا  رد  ییاوسر  یتخبدب و  دیوشن ، رورغم  دوخ  هزور  ود  تردق  زا  هک  دتسرف  یم  ماغیپ  ناراّبج 

! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم   93

هک اجنآ  ات  دـنکفا ، كاخ  هب  ار  وا  دـمآ  شیپ  نمـشد  هاپـس  ناناولهپ  زا  سک  ره  دـیبلط ، زرابم  دـمآ و  نادـیم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
 ; ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ُتْوَْملَا  : » دومرف درک و  هلمح  هاپـس ) تسار  بناج  هب   ) هنمیم هب  هاگنآ  دـناسر  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  يرایـسب 

: دومرف درب و  شروی  هاپس ) پچ  بناج   ) هرسیم هب  سپس  تسا .» نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم 

ِِّیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأ 

ینَْثنَأ ْنَأ ال  ُْتَیلآ 

یبَأ ِتالایِع  یمْحَأ 

ِِّیبَّنلا ِنید  یلَع  یْضمَأ 

رب منک و  یم  تیامح  مردپ  نادناخ  زا  مرواین ، دورف  رس  نمشد ) ربارب  رد   ) هک مدرک  دای  دنگوس  مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیسح  منم  »
(1 !«.) مراپسهر ربمایپ  نید 

اب یگدـنز  زا  رتهب  تّزع  اب  گرم  ٍّلُذ ;  یف  هاـیَح  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّزِع  یف  ٌتْوَم  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماـما تسا ، هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و 
(2 !«.) تسا ّتلذ 

خیرات رـسارس  دناوت  یم  هک  یمایپ  تسا ، اروشاع  ياه  مایپ  نیرتمهم  زا  تسا » رتهب  نیگنن  یگدنز  زا  تّزع  اب  گرم   » هک راعـش  نیا 
.دهد نایاپ  اهناسنا  یگدرب  رامثتسا و  رامعتسا و  هب  و  دزاس ، نشور  ار  رشب 

دنهد و یم  متس  ملظ و  هب  نت  ملظ  سرت  زا  و  دنوش ، یم  لیلذ  ّتلذ  سرت  زا  ًابلاغ  مدرم 
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.دننک یم  هدافتسا  فعض  هطقن  نیمه  زا  زین  ناملاظ  نارابج و 

یقرواپ

ص 120-119. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 49 و  ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

ص 76-75. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 192 و  ج 44 ، راونالاراحب ،  . 2

هحفص 476

وا تداهش  اّما  دش ، دیهش  رباربان  دربن  کی  رد  تفر و  نایدیزی  لابقتـسا  هب  راعـش  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا  تسرد 
لوسر راثآ  تفر  یم  هک  دـش ، دابکالا » هلکآ   » نادـنزرف و  ناورم ، ینب  هّیما و  ینب  نارودزم  ّدـض  رب  رّرکم  ياه  مایق  يارب  يزاغآرس 

! دنناشنب نانآ  ياج  هب  ار  یلهاج  ياه  ّتنس  دننک و  دوبان  وحم و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ

.دندرگ اوسر  هدروخ  مسق  ناقفانم  مالسا و  نانمشد  دوش و  يرایبآ  كاپ  ياه  نوخ  نیا  اب  مالسا  لاهن  تساوخ  یم  ادخ 

دـنزومایب و راختفا  یگدازآ و  سرد  نآ  رد  خـیرات  لوط  رد  ناهج  ناهاوخ  يدازآ  هک  دوش  هتخاس  یبتکم  تساوخ  یم  ادـخ  زین  و 
«! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  راختفا ، تّزع و  اب  گرم   » دننادب

! دیشاب درم  دازآ  دیرادن  نید  رگا   94

.دنکفا كاخ  هب  ار  یمیظع  هورگ  درب و  شروی  وس  ره  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

وـس ره  زا  تسا ، برع  نانامرهق  اه و  نادیم  روالد  نامه  دنزرف  وا  دیگنج ؟ یم  سک  هچ  اب  دیناد  یم  ایآ  : » دروآرب دایرف  دعـس  رمع 
«. دیروآ موجه  يو  هب 

روهلمحاه همیخ  بناج  هب  رگید  يوس  زا  دنداد و  رارق  فده  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما وس  ره  زا  زادناریت  رازه  راهچ  نامرف  نیا  زا  دـعب 
.دنتخادنا هلصاف  شمایخ  ترضح و  نآ  نایمو  دندش 

: دروآرب دایرف  مالسلا ) هیلع  ) ماما

اوُعِجْراَو ِهِذه ، ْمُکاْینُد  یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداعَْملا ، َنُوفاخَت  ُْمْتنُک ال  َو  ٌنید ، ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َنایْفُس ! یبَأ  ِلآ  َهَعیش  ای  ْمُکَْحیَو  »
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ياو َنوُمُعْزَت ;  امَک  ًَابَرَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباسْحَأ  یلِإ 

و دیشاب ، هدازآ  دوخ  يایند  رد  لقاال  دیـسرت  یمن  تمایق  زور  یـسرباسح  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا  امـش ! رب 
«. دیشاب دنبیاپ  شیوخ  یبرع  يوخ  قلخ و  هب  دیناد  یم  برع  ار  دوخ  رگا 

هحفص 477

َّنِْهیَلَع َْسَیل  ُءاـسِّنلا  َو  ینُوِلتاـُقت ، َو  ْمُُکِلتاـقُأ ، يذَّلا  اـَنَأ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ییوگ ؟ یم  هچ  همطاـف ! رـسپ  يا  دز : ادـص  رمش 
هک نانز  یلو  نم ، اب  امش  مراد و  گنج  امش  اب  نم  ًاّیَح ;  ُْتمُد  ام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمَُکلاّهُج  ْمُکَتاغُط َو  ْمُکَتاتُع َو  اوُعَْنماَف  ٌحانُج ،

یهانگ

«. دیراد زاب  نم  مرح  هب  ضّرعت  زا  ار  دوخ  نادان  رگنایغط و  نایهاپس  متسه ، هدنز  هک  ینامز  ات  سپ  دنرادن ،

هک دینک  هلمح  شدوخ  هب  دیرادرب و  تسد  وا  مرح  زا  : » تفگ درک و  ور  شیوخ  نایرکشل  هب  هاگنآ  .دیوگ  یم  تسار  تفگ : رمش 
!«. راوگرزب تسا  يدروامه  دنگوس  مناج  هب 

نایهاپـس یلو  تفر  تارف  يوس  هب  بآ  يوجتـسج  رد  ماما  دـندش و  رو  هلمح  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يوس  هب  فرط  ره  زا  نمـشد  هاپس 
(1) .دندش عنام  دندروآ و  موجه  یگمه 

دازآ لقا  دیسرت ال  یمن  تمایق  ادخ و  زا  دیرادن و  نید  رگا  : » دومرف هدرک ، هدنمرش  ار  نمشد  دوخ ، راعـش  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
«. دینکن شومارف  ار  یگدازآ  مسر  هار و  دیشاب و  درم 

تیاهن اهنآ  هب  هلمح  دنتـسین ، فرط  ناـکدوک  ناـنز و  ًاـصوصخم  ناـیماظن  ریغ  دـنراد و  رارق  مه  ربارب  رد  ناـیماظن  دربن ، نادـیم  رد 
.تسا هدننک  هلمح  یتسپ  هناشن  يدرمناوجان و 

نید عبات  رگا  یّتح  دیوگ  یم  اهنآ  هب  دزاس و  یم  بطاخم  ار  نایناهج  همه  راعش  نیا  دراد ، اهنیا  زا  رتارف  یمایپ  راعش  نیا  یلو 
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قوقح  » تیاعر راعـش  نامه  نیا  عقاو  رد  دـینکن ، شومارف  ار  يرـشب  قالخا  یناسنا و  تفارـش  ّتیناسنا و  لوصا  دـیتسین ، یبهذـم  و 
.دننک یم  لمع  رتمک  دنیوگ و  یم  رایسب  نآ  زا  نخس  زورما  هک  تسا  رشب »

یقرواپ

ص 51-50. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 33 ;  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 478

نمشد هب  نیرفن  ادخ و  اب  تاجانم   95

رد ات  دیـسر  یهاوخن  نآ  هب  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : رمـش  هک  دـش  هناور  تارف  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  اروشاع  زور  رد 
! ییآرد شتآ 

یهاوخن نآ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دـشخرد !؟ یم  یهام  مکـش  لثم  هک  ینیب  یمن  ار  تارف  بآ  ایآ  نیـسح ! ای  تفگ : يرگید  صخش 
! یشوپب مشچ  ناهج  زا  هنشت  بل  اب  هک  نآ  ات  دیشچ 

!«. ناریمب هنشت  ار  وا  ایادخ ! ًاشَطَع ;  ُْهتِمَأ  َّمُهّللَا  : » تفگ مالسلا ) هیلع  ) ماما

هب تفگ : یم  هتسویپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، راتفرگ  شطع  ضرم  هب  صخـش  نآ  ماما  نیرفن  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  يوار 
! تشک ارم  یگنـشت  هک  دیهد  مبآ  تفگ : یم  نانچمه  یلو  تخیر  یم  شناهد  زا  بآ  هک  اجنآ  ات  دنداد  یم  شبآ  دـیهد ! بآ  نم 

! دیسر تکاله  هب  هک  نآ  ات  دوب  نینچ  نیا  هتسویپ 

نوریب ار  نآ  .درک  تباصا  ماما  یناشیپ  هب  ریت  .درک  اهر  ماما  يوس  هب  يریت  یفعج » فوتحلاوبا   » مان هب  نمـشد  هاپـس  زا  يدرم  هاگنآ 
: درک ضرع  دش ، يراج  ماما  نساحم  هرهچ و  رب  نوخ  دیشک ،

، ًادَحَأ ْمُْهنِم  ِضْرَْالا  ِهْجَو  یلَع  ْرَذَت  َو ال  ًادََدب ، ْمُْهُلْتقا  َو  ًادَدَـع ، ْمُهَّصِحَأ  َّمُهّللَا  ِهاصُْعلا ، ِءالُؤه  َكِدابِع  ْنِم  ِهیف  اَنَأ  ام  يرَت  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  »
هک يدهاش  وت  ایادخ ! ًاَدبَأ ;  ْمَُهل  ْرِفْغَت  َو ال 

ّتیعمج ایادخ ! .دسر  یم  هچ  نم  هب  شکرس  مدرم  نیا  زا 
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!«. زرماین ار  نانآ  زگره  راذگم و  نیمز  يور  رب  ار  یسک  نانآ  زا  و  ناریمب ، یتخبدب  یگراچیب و  اب  ار  نانآ  نک و  كدنا  ار  نانآ 

یلاح رد  نیا  دنکفا ، یم  كاخ  رب  شریشمش  اب  ار  وا  دیسر  یم  هک  سک  ره  هب  و  درک ، هلمح  نانآ  هب  نیگمشخ  ریـش  دننامه  سپس 
: دومرف یم  تسشن و  یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما ندب  رب  دیراب و  یم  وس  ره  زا  اهریت  هک  دوب 

هحفص 479

ْمُِکْلتَق َْدنِع  ْمُْکیَلَع  ُنِّوَُهی  َْلب  ُهَْلتَق ، اُوباُهتَف  ِهّللا  ِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  اُوُلتْقَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  امَأ  ِِهتَْرتِع ، یف  ًادَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  امَْـسِئب  ِءوُّسلا ! َهَّمُأ  ای  »
! ناتریـسدب يا  َنوُرُعْـشَت ;  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِـهب ، ِهَداـهَّشلِاب  یِّبَر  ِینَمِرُْکی  ْنَأ  اوُجْرََـال  ّینِإ  ِهـّللا  ř َو  َياـّیِإ ،

رد امش 

ادخ ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  نتـشک  زا  نم  نتـشک  زا  سپ  امـش  يرآ ! .دیدرک  لمع  دـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  دروم 
ار امش  مراگدرورپ  هک  مراودیما  نم  دنگوس ! ادخ  هب  .دوب  دهاوخ  ناسآ  ناتیارب  سک  ره  لتق  نم  نتشک  اب  هک  ارچ  دیرادن ، یـساره 

!«. دریگب امش  زا  ارم  ماقتنا  دیرب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  هاگنآ  .درادب  یمارگ  شهار ) رد   ) تداهش هب  ارم  راوخ و 

.»؟ دریگب ام  زا  ار  وت  ماقتنا  دنوادخ  هنوگچ  همطاف ! رسپ  يا  : » تفگ دروآرب و  دایرف  ینوکس  کلام  نب  نیصح 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

یم ار  ناتنوخ  دـنکفا و  یم  ناتنایم  رد  فالتخا  عازن و  َمیلَْالا ; َباذَْـعلا  ُمُْکیَلَع  ُّبُصَی  َُّمث  ْمُکَءاـمِد ، ُکِفْـسَی  ْمُکَْنَیب َو  ْمُکُـسَْأب  یْقُلی  »
«. دزاس یم  راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  ار  امش  هاگنآ  دزیر 

(1) .دش دراو  شکرابم  ندب  رب  يرایسب  ياه  مخز  هک  نآ  ات  دیگنج  یم  نانچمه  مالسلا ) هیلع  ) ماما

: تسا هدمآ  یتیاور  رد 

ار ماما  نانمشد ، هک  یماگنه 
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: دومرف درک و  تباصا  ماما  يولگ  هب  ریت  دنداد  رارق  اهریت  جامآ 

تسین ادخ  بناج  زا  زج  ییورین  تکرح و  چیه  دنوادخ و  مان  هب  ِهّللا ;  یَضِر  یف  ٌلیتَق  اذه  َو  ِهّللِاب ، ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ِهّللا َو ال  ِمِْسب  »
(2 !«.) ادخ ياضر  هار  رد  تسا  يدیهش  نیا  و 

یقرواپ

ص 52-51. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 34 و  ج 4 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

ص 120. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 2

هحفص 480

.راختفا تّزع و  ریسم  ناگدنیوپ  قح و  هار  ناورهر  يارب  یسرد  تسا ، هتفهن  یسرد  راوگرزب  نآ  یگدنز  زا  هظحل  ره  رد 

نمشد و هوبنا  زا  یتشحو  سرت و  چیه  شکرابم ، رمع  نیسپاو  تاظحل  و  ییاهنت ، تاظحل  نیارد  دینک  یم  هظحالم  هک  يا  هنوگ  هب 
.دهد یمن  هار  دوخ  هب  شعوقولا  بیرق  تشونرس 

رد هک  یموش  هدـنیآ  زا  ار  اهنآ  دـهد ، یم  زردـنا  دـنپ و  نیرفن ! نابز  اب  یّتح  فلتخم  ياهنابز  اب  نانچمه  تسادـخ ، دای  هب  نانچمه 
.دناوخ یم  ارف  ادخ  يوس  هب  و  دراد ، یم  رذحرب  دنراد  شیپ 

! دباتش یم  نآ  لابقتسا  هب  ادخ  دای  اب  دراد و  یم  یمارگ  ار  تداهش  مدقم  و  دنز ، یم  دنخبل  گرم  هرهچ  رب  ماجنارس  و 

مورب مّدج  تاقالم  هب  نینوخ  هرهچ  اب  مهاوخ  یم   96

نماد ماما  .دش  يراج  نوخ  دیـسر ، ماما  یناشیپ  هب  دمآ و  یگنـس  هاگان  هک  دیاسایب  یکدنا  تساوخ  دش ، هتـسخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ماما .تسشن  ورف  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هنیـس  هب  دمآ و  یمومـسم  هبعـش  هس  ریت  هک  دنک  كاپ  شا  هرهچ  زا  نوخ  ات  دز  الاب  ار  شنهاریپ 

: دومرف دناوخ و ) ینابرق  ياعد  )

«. ادخ لوسر  نییآ  رب  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ِهّللا ;  ِلوُسَر  ِهِِّلم  یلَع  ِهّللِاب َو  ِهّللا َو  ِمِْسب  »

ار شرس  هاگنآ 
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وت نم ! يادـخ  ُهَْریَغ ;  ٍِّیبـَن  ُْنبِا  ِضْرَْـالا  ِهْجَو  یلَع  َْسَیل  ـالُجَر  َنوـُُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یهلِإ  : » درک ضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب 
«. تسین يو  زج  يربمایپ  رسپ  نیمز  يور  رد  هک  دنشک  یم  ار  یسک  نانیا  هک  یهاگآ 

مخز ّلحم  رب  ار  شتسد  .دش  يراج  نادوان  نوچمه  نوخ  .دیشک  نوریب  ار  ریت  سپس 

هحفص 481

! تشگنزاب نیمز  هب  نآ  زا  يا  هرطق  دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  نآ  دش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تشاذگ ،

: دومرف دیشک و  تروص  رس و  هب  ار  نآ  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  تسد  رگید  راب 

ادـخ هب  يرآ ، ٌنالُف ;  ٌنالُف َو  ینَلَتَق  ِهّللا  َلوُسَر  ای  ُلُوقَأ : َو  یمَدـِب ، ٌبوُضْخَم  اـَنَأ  ِهّللا َو  َلوُسَر  يّدَـج  یْقلَأ  یّتَح  ُنوُکَأ  ِهّللاَو  اذَـکه  »
نالف و ادخ  لوسر  يا  میوگب : مورب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  مّدج  رادـید  هب  نینوخ  هرهچ  نیمه  اب  مهاوخ  یم  دـنگوس !

(1 «.) دندرک دیهش  ارم  نالف 

و دوش ، هریخذ  داعملا  موی  يارب  نایتوکلم  دزن  رد  نامسآ  رد  ات  دشاپ ، یم  نامسآ  هب  ار  دوخ  نوخ  زا  یفک  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يرآ 
هیلع ) ماـما نوـچمه  يدیهـش  نوـچ  ددرگ ، هریخذ  شـسّدقم  مسج  يارب  نیمز  رد  اـت  دـشک  یم  كراـبم  تروـص  هب  ار  رگید  یفک 

.دنک یم  ینارون  ار  اضف  نآ  شیوخ  دوجو  رون  اب  دوش و  یم  رشحم  هصرع  دراو  تئیه  نامه  اب  مالسلا )

طوطخ نآ ، اب  و  دراد ، نایرج  زین  نامیا  اب  هدازآ و  ياـه  ناـسنا  ياـه  گر  رد  و  رـشب ، خـیرات  يوج  رد  سّدـقم  كاـپ و  نوخ  نیا 
.ددرگ یم  میسرت  هار  نیا  ناورهر  یناشیپ  رب  یگدازآ  تلادع و 

! دزادنارب ناهج  زا  ار  ملظ  ات  دشوج ، یم  زین  ناملاظ  طاسب  رب  نوخ  نیا 

وحم رب  ملظ 
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زونه دشوک  یم  تخس  تلادع 

! زونه دشون  یم  مولظم  لد  نوخ  زا  ملاظ 

نیسح ملاع  رد  دیواج  دنک  ار  تلادع  ات 

! زونه دشوج  یم  ملظ  طاسب  رب  شکاپ  نوخ 

! تسیرگ مه  نمشد  هک  اجنآ   97

یقرواپ

ص 53. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 34 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 482

نوریب اه  همیخ  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز شرهاوخ  .تساخرب  یلو  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ناوارف  ياه  مخز  رثا  رب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
دید ار  دعس  نب  رمع  داتفا .» یم  ورف  نیمز  رب  نامسآ  شاک  ِضْرَْالا ; یَلَع  ْتَقَبَْطنِإ  ُءامَّسلا  َْتَیل  : » تفگ یم  زوسناج  يا  هلان  اب  دمآ و 

( مالسلا هیلع  ) هللادبعابا دعس ! نب  رمع  يا  ِْهَیلِإ ; ؟ ُرُْظنَت  َْتنَأ  ِهللاِْدبَعُوبَا َو  ُلَتُْقیَأ  : » دومرف .تسا  هداتـسیا  ( مالـسلا هیلع  ) ماما کیدزن  هک 
.»!؟ ینک یم  هراظن  وت  دننک و  یم  دیهش  ار 

(1) .تفگن يزیچ  دنادرگرب و  ار  شتروص  دش و  يراج  دندید )  ) دعس رمع  ناگدید  زا  کشا 

.»!؟ تسین ناملسم  کی  امش  نایم  رد  ایآ  امش ! رب  ياو  ٌِملْسُم ;  ْمُکِیف  امأ  ْمُُکْلیَو ، : » دز دایرف  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح 

(2) .دادن یخساپ  یسک  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  همه  يرابگرم  توکس 

یم روـالد  ناراوـس  نوـچ  دوـب  یمخز  هداـیپ و  هـک  نآ  اـب  .تـشاد و  رــس  هـب  هماــمع  هدرک و  نـت  هـب  ییادر  مالــسلا ) هـیلع  ) ماــما
: تفگ یم  تشاد و  دوخ  مرح  هب  یهاگن  نازادناریت و  هب  یهاگن  ، دیگنج

ِینَمِرُْکی ْنَأ  اوُجْرََال  ّینِإ  ِهّللا  ُْمیا  َو  یِّنِم ; ِِهْلتَِقل  ْمُْکیَلَع  ُطَخْسَأ  ُهّللَا  ِهّللاِدابِع ، ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  َنُوُلتْقَت  ِهّللاَو ال  امَأ  َنوُعِمَتْجَت ، یْلتَق  یلَعَأ  »
َُّمث ال ْمُکَئاـمِد  َکَفَـس  ْمُکَْنَیب َو  ْمُکَـسَْاب  َهّللا  یَْقلََـال  ینوُُمْتلَتَق  ْوـَل  ِهّللاَو  اـمَأ  .َنوُرُعْـشَت  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِـهب ، َهّللا 

هب ناه ! دیا ؟ هدش  دّحتم  مه  اب  نم  نتشک  رب  ایآ  َمیلَْالا ;  َباذَْعلا  ُمَُکل  َفِعاُضی  یّتَح  یضْرَی 
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.دروآ مشخ  هب  نم  نتشک  زا  شیب  ار  دنوادخ  هک  دیشک  یمن  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  زا  سپ  دنگوس ! ادخ 

.دریگب امـش  زا  دیرب  یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  ارم  ماقتنا  درادب و  یمارگ  امـش  يراوخ  اب  ارم  دـنوادخ  مراودـیما  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
، دیناسرب لتق  هب  ارم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ناه !

یقرواپ

ص 78. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

ص 609. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا   . 2

هحفص 483

نیگنس باذع  ات  ددرگن  یضار  امـش  زا  زگره )  ) دزیر و یم  ار  ناتنوخ  دزاس و  یم  ناتدوخ  نایم  رد  یعازن  راتفرگ  ار  امـش  دنوادخ 
(1 «.) دناشچب امش  هب  یکاندرد  و 

تشادن و دوخ  زا  يرایتخا  سفن  ياوه  رثا  رب  هک  ینمشد  درک ، هیرگ  مه  نمشد  هک  دوب  كاندرد  زیگنا و  مغ  نانچنآ  هنحـص  يرآ 
ربخ اب  وا  ّتیمولظم  قمع  زا  دوب و  هاـگآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ماـقم  تمظع  هب  هک  ینمـشد  دوب ، هداد  يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  هناـهاگآ 

! دوب

وا و ّتیمولظم  زا  نینچ  نیا  دربـن ، نادـیم  رد  و  دـشاب ، هدرک  هیرگ  دوـخ  هتـشک  لاـح  هب  نمـشد  هک  میراد  غارـس  خـیرات  مادـک  رد 
.دهد ربخ  شیوخ  يرگمتس 

! تسا نآ  ياه  یتفگش  زا  رگید  یکی  مه  نیا  دراد و  ییاه  یتفگش  البرک  هصرع  يرآ ،

تاجانم نیرخآ   98

: درک یم  تاجانم  نینچ  دوخ  يادخ  اب  شیاهبنارگ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

، ِهَمْحَّرلا ُبیرَق  ُءاشَت ، ام  یلَع  ٌرِداق  ِءاـیِْربِْکلا ، ُضیرَع  ِِقئـالَْخلا ، ِنَع  ٌِّینَغ  ِلاـحِمْلا ، َدـیدَش  ِتوُرَبَْجلا ، َمیظَع  ِناـکَْملا ، َِیلاـعَتُم  َّمُهّللَا ! »
َو َتْدَرَأ ، ام  یلَع  ٌرِداق  َْکَیلِإ ، َبات  ْنَِمل  َِهبْوَّتلا  ُِلباق  َْتقَلَخ ، اِمب  ٌطیُحم  َتیعُد ، اذِإ  ٌبیرَق  ِءالَْبلا ، ُنَسَح  ِهَمْعِّنلا ، ُِغباـس  ِدـْعَْولا ، ُقِداـص 

، ًاجاتُْحم َكوُعْدَأ  َتْرِکُذ ، اذِإ  ٌروُکَذ  َو  َتْرِکُش ، اذِإ  ٌروُکَش  َو  َْتبَلَط ، ام  ٌكِرْدُم 
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َْنَیب انَْنَیب َو  ْمُکْحُأ  ًاِیفاک ، َْکیَلَع  ُلَّکَوَتَأ  َو  ًافیعَض ، َِکب  ُنیعَتْسَا  َو  ًابوُرْکَم ، َْکَیلِإ  یْکبَأ  َو  ًاِفئاخ ، َْکَیلِإ  ُعَْزفَأ  َو  ًاریقَف ، َْکَیلِإ  ُبَغْرَأ  َو 
ُهَْتیَفَطْـصا يذَّلَا  ِهّللاِْدبَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکبیبَح  َُدلَو  َو  َکِّیَِبن ، ُهَْرتِع  ُنَْحن  َو  انُولَتَق ، اِنب َو  اوُرَدَغ  انُولَذَخ َو  انوُعَدَخ َو  انوُّرَغ َو  ْمُهَّنِإَف  انِمْوَق ،

«. َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ًاجَرْخَم  ًاجَرَف َو  انِْرمَأ  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَف  َِکیْحَو ، یلَع  ُهَْتنَمَْتئا  َِهلاسِّرلِاب َو 

یقرواپ

ص 609. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 78 و  ج 7 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

هحفص 484

رب هدرتسگ ! ییایربک  بحاص  تاقولخم ! زا  زاین  یب  ماقتنا !) رفیک و  رد   ) دنمناوت تخـس  توربج ! گرزب  هاگیاج ! دـنلب  يا  ایادـخ ! »
! وکین تیالب  راشرس ! تمعن  ياراد  تسرد ! تنامیپ  کیدزن ! تتمحر  يرداق ! یهاوخ  هچ  ره 

هچ ره  هب  و  ییاناوت ! ینک  هدارا  هچ  ره  رب  یناگدـننک ! هبوت  ریذـپ  هبوت  يراد ! هطاحا  اه  هدـیرفآ  رب  یکیدزن ! دـنناوخب  ار  وت  هاـگ  ره 
! یسر یم  یناوخب 

! ینک یم  ناشدای  دننک  تدای  نوچ  و  يرازگساپس ! دنیوگ  تساپس  نوچ 

میرگ و یم  وت  هاـگرد  هب  نزح  لاـح  اـب  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  هناـساره  مقاتـشم و  وت  هب  هنادـنمزاین  مناوـخ و  یم  ار  وـت  هنادـنمتجاح 
! امرف مکح  موق  نیا  ام و  نایم  منک ، یم  لّکوت  وت  رب  اهنت  مبلط  یم  يرای  وت  زا  هنادنمناوتان 

.دنتساخرب ام  نتشک  هب  دندرک و  ییافو  یب  هدراذگ ، اهنت  ار  ام  دندز ، گنرین  ام  هب  نانیا 

یحو رب  يدیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  وا  هک  ومه  میتسه ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللادبع نب  دّمحم  وت  بیبح  نادنزرف  ربمایپ و  نادناخ  ام 
!«. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  هد ، رارق  یتفر  نورب  شیاشگ و  ام  راک  رد  سپ  .یتخاس  نیما  تا 

یلَع ًاْربَص  : » دوزفا هاگنآ  و 
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ْنَم ال َثایِغ  ای  َکِمْکُح  یلَع  ًاْربَص  َكُْریَغ ، ٌدُوبْعَم  َو ال  َكاوِس ، ٌّبَر  َِیلاـم  َنیثیغَتْـسُْملا ، َثاـیِغ  اـی  َكاوِس ، َهلِإ  ـال  ِّبَر  اـی  َکـِئاضَق 
 ; َنیمِکاْحلا ُْریَخ  َْتنَأ  ْمُهَْنَیب َو  یْنَیب َو  ْمُکُْحا  ْتَبَـسَک ، اِمب  سْفَن  ِّلُک  یلَع  ًاِمئاق  ای  یتْوَْملا ، َِییُْحم  ای  َُهل ، َداـفَن  ـال  ًاـِمئاد  اـی  َُهل ، َثاـیِغ 

يا تسین ، وت  زج  يدوبعم  مزرویم ، ییابیکش  تردق  اضق و  رب  اراگدرورپ !

هک یـسک  سردایرف  يا  منک  یم  ربص  وت  مکح  رب  .تسین  نم  يارب  وت  زا  ریغ  يدوبعم  وت و  زج  يراگدرورپ  ناهاوخداد ! سرداـیرف 
تسد هب  هک  هچنآ  اب  سک  ره  هدنراد  اپرب  يا  ناگدرم ! هدننک  هدنز  يا  تسا ! ریذپان  نایاپ  هک  يا  هشیمه  يا  درادن ! یسر  دایرف 

هحفص 485

(1 !«.) ینارواد نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد  نانیا  ام و  نایم  هدروآ !

نینوخ یندب  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما رمع  تاعاس  نیـسپاو  رد  هک  تاجانم  نیا  تسا  هدنزومآ  ردقچ  و  اوتحم ، رپ  ابیز و  هچ  هک  یتسار 
نابز رب  ناگدنامزاب ، نارتخد و  رـسمه و  هدـننک  نارگن  هدـنیآ  و  نازیزع ، نارای و  نداد  تسد  زا  قیمع  هودـنا  نایم  رد  حورجم و  و 

! دش يراج  ترضح  نآ  كرابم 

و یناوتان ، زجع و  راهظا  هن  یبات ، یب  هن  يا ، هوکـش  هن  دـنز ; یم  جوم  نآ  تاملک  رد  میلـست  اضر و  هجرد  نیرتالاب  هیهلا و  فراعم 
.دوش یمن  هدید  نآ  رد  ًادبا  يدونشخان  سأی و  زاربا  هن 

يوس زا  نیرفآ  نارازه  نیرفآ و  .تسا  لازی  دـنوادخ ال  لاعتم و  رداق  ربارب  رد  میلـست  اضر و  ییابیکـش و  ربص و  زا  نخـس  اـج  همه 
! ناگدازآ ياوشیپ  يا  داب  وت  رب  ادخ 

یقرواپ

ص 283-282. مرقم ، نیسحلا  لتقم   . 1

هحفص 486

هحفص 487

هحفص 488

هحفص 489

اروشاع مایق  ياهدمایپ  راثآ و  مجنپ :  شخب 

هراشا

ماما مایق  ياه  هزیگنا  هب  مّوس  شخب  رد 
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هدرمـشرب هّیما  ینب  دساف  هاگتـسد  اب  هزرابم  ادخ و  نید  يایحا  ار  ترـضح  نآ  هزیگنا  نیرتمهم  میا و  هتخادرپ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
.میا

تقاط ياه  شالت  نتفر  رده  هب  ّتیلهاج و  رصع  هب  تشگزاب  زا  يریگولج  یمالسا و  ياه  شزرا  يایحا  یپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.تداهش قیرط  زا  ای  یمالسا ، تموکح  لیکشت  قیرط  زا  هاوخ  .دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ياسرف 

تّما يرادیب  ثعاب  دش ، مالـسا  تخرد  ییافوکـش  دشر و  بجوم  و  درک ، کمک  ادخ  نید  يایحا  هب  هک  نآ  رب  هوالع  اروشاع  مایق 
هاگتـسد تخومآ و  رـشب  هب  ار  راثیا  يراکادف و  سرد  دـیمد و  ناناملـسم  رد  ار  تعاجـش  یبلط و  تداهـش  حور  تشگ و  یمالـسا 

طوقـس هب  تّدـم  هاتوک  رد  هک  دـیدرگ  ینینوخ  ياه  تضهن  اه و  مایق  ببـس  تخاس و  وربور  يّدـج  تارطخ  اـب  ار  يوما  تفـالخ 
.دیماجنا هّیما  ینب  تفالخ  ندش  هدیچرب  هب  تّدمزارد  رد  نایفسوبا و  لآ  تفالخ 

: رعاش هتفگ  هب 

دش هدیتلغ  نوخ  كاخ و  رد  قح  رهب 

دش هدیچرب  نآ ، زا  رفک  يانب  ات 

درک رارسا  نیا  ریسفت  وا  نوخ 

درک رادیب  ار  هدیباوخ  ّتلم 

دش لیدبت  گرزب  قشمرس  وگلا و  کی  هب  خیرات  لوط  رد  البرک  هثداح  نیا ، رب  هفاضا 

هحفص 490

انب ناهج  ناگدازآ  يارب  ار  یبتکم  شخرس  نوخ  اب  ماما  داد ، ناشن  زرابم  ناناملسم  هژیو  هب  ناهج  ناگدازآ  يارب  ار  هزرابم  هویـش  و 
هبناج دنچ  قیمع و  هدرتسگ ، اروشاع  مایق  ياهدمایپ  راثآ و  .درک  زیمآراختفا  هکلب  هداس ، يرما  ار  تداهـش  گرم و  هلأسم  هک  داهن ،

.میهد یم  رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  ار  نآ  ّمهم  رثا  هس  شخب  نیا  رد  ام  هک  تسا 

هحفص 491

قح نییآ  مالسا و  يایح  -1

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نتشک  اب  درک  یم  رّوصت  يوما  تفالخ  هاگتسد 
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هب ار  بولطم  هجیتن  هدیـسر و  شیوخ  فدـه  هب  شناکدوک  ناـنز و  تراـسا  یمحر و  یب  تواـسق و  تیاـهن  رد  مه  نآ  شناراـی  و 
یمشچ رهز  نارگید  زا  مه  درادرب و  هار  رس  زا  ار  دوخ  کی  هرامش  نمشد  تسا  هتسناوت  مه  شیوخ ، نامگ  هب  .تسا  هدروآ  تسد 

.دنارورپن رس  رد  ار  وا  تموکح  اب  تفلاخم  يانب  سک  چیه  ات  دریگب ،

ییاهراتفر دنتخاس و  يراج  نابز  رب  ینانخس  دندوب ، رورغم  تسمرـس و  دوخ ! یلایخ  يزوریپ  زا  اروشاع  هثداح  زا  سپ  هک  نایدیزی 
( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نتشک  اب  دنتـشاد  نامگ  هک  نانآ  .درک  کمک  نانآ  موش  تاّین  ّتیهام و  ياشفا  هب  هک  دنداد  زورب  دوخ  زا 
هک نآ  يارب  دندیبوک ، مه  رد  ربمایپ  نادناخ  رد  ار  تمواقم  هطقن  نیرخآ  دنا و  هدش  لیان  یگرزب  يزوریپ  هب  وا ، هداوناخ  تراسا  و 

تـسد يا  هنالهاج  هنادرخبان و  تامادقا  هب  دننک ، لیمکت  ار  دوخ  رورـس  یتسم و  دنناشکب و  ناگمه  خر  هب  ار  دوخ  ِیلایخ  يزوریپ 
.درک لیدبت  یمئاد  متام  تبیصم و  هب  ار  نانآ  رذگدوز  ینامداش  هک  دندز 

نتسب ریجنز  هب  یبوکیاپ ، بارش و  صقر و  اب  مأوت  يداش ، رورس و  سلاجم  ندرک  اپرب  قشمد ، هفوک و  نوچ  ییاهرهـش  يدنب  نیذآ 
رب هانگ ، یب  لافطا  هب  ندز  هنایزات  یگنج ، ناریـسا  تئیه  رد  مدرم  نایم  رد  نانآ  ندـنادرگ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناـگداون 

هلمج زا  ...و  ماما  نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  ندز  البرک و  زارفرس  نادیهش  ياهرس  ندرک  هزین  رس 

هحفص 492

یصالخ ِریت  لامعا  نیا  مامت  یلو  .درک  زورب  هّیما  ینب  زا  نارگید ، زا  نتفرگ  مشچ  رهز  ناریـسا و  ریقحت  روظنم  هب  هک  دوب  ییاهراک 
رب دوب 
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اهر ار  ناـنآ  يا  هظحل  دـش و  یکانتـشحو  سوباـک  هب  لیدـبت  ناـنآ  رذـگدوز  یناـمداش  هک  يا  هنوگ  هب  يوما ، هاگتـسد  دـیلپ  بلق 
دوـخ دـیلپ  تشلپ و  دوـجو  رـسارس  رد  ار  نآ  یخلت  هک  دـندوب  هدرکن  هضمـضم  ار  يزوریپ  معط  زوـنه  هّیما  ینب  عـقاو  رد  .تخاـسن 

(. تشذگ هّیما  ینب  زا  رگید  یخرب  دیزی و  یمالسا  ّدض  زیمآرفک و  تاملک  مّود  شخب  رد   ) دندرک ساسحا 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  دندرک  حیرـصت  دندوب ، یلایخ  يزوریپ  هداب  زا  تسمرـس  هک  یلاح  رد  نانآ 
همه عقاو  رد  یلو  دنا ، هدش  کیدزن  دوب ، ّتیلهاج  رـصع  هب  تشگزاب  هک  شیوخ  فادها  هب  دندرک  یم  رّوصت  دـنا و  هتفرگ  مالـسا 

! دش یم  دراو  يوما  هاگتسد  كاپان  هشیر  رب  هک  دوب  يا  هشیت  اه ، شالت  نیا 

كاپ نوخ  درک و  کمک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) يدّـمحم بتکم  يایحا  هب  شزابکاپ ، ناراـی  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تداـهش 
.دیماجنا ناناملسم  يرادیب  یمالسا و  تّما  یگدنلاب  دشر و  هب  دومن و  يرایبآ  ار  مالسا  تخرد  مالسلا ) هیلع  ) هللادبعابا

ماما اب  هنیدم ) رد   ) هحلط نب  میهاربا  هک  یماگنه  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
: تفگ هنعط ) يور  زا   ) دش وربور  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع 

.»!؟ دش زوریپ  یسک  هچ  دربن  نیا  رد  نیسحلا  نب  یلع  يا  َبَلَغ ; ؟ ْنَم  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ای  »

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) مراهچ ماما 

ماگنه هب  دوب ، یـسک  هچ  اب  هبلغ  يزوریپ و  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  ِْمقَأ ;  ْنِّذَأَف َو  ِهالَّصلا  ُْتقَو  َلَخَد  َبَلَغ َو  ْنَم  َمَْلعَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  اذِإ  »
ندیسر ارف 

هحفص 493

(1 «.) وگب هماقا  ناذا و  زامن  تقو 

مالسا و وحم  دیزی  فده  هک  دنامهف  وا  هب  خساپ  نیا  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما
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رد ناناملـسم  دچیپ و  یم  اه  هنذأم  رب  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا َو  َّالِإ  َهلإ  نینط َال  نانچمه  یلو  دوب ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  مان 
! دنهد یم  یهاوگ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  دیزی  تنطلس  تختیاپ  ماش و  رد  یتح  اج  همه 

سرد ایند  هب  دوخ ، ّتیناقح  ّتیمولظم و  تابثا  اب  دوخ ، دارفا  نیرتزیزع  ندرک  ینابرق  اب  نیسح  : » دیوگ یم  یناملآ » نیبرام  ویسوم  »
شیپ يا  هثداح  نینچ  رگا  تخاس و  هزاوآدنلب  ملاع  رد  تبث و  خیرات  رد  ار  نایمالـسا  مالـسا و  مان  تخومآ و  يزابناج  يراکادف و 

(2 «.) دندرگ دوبان  وحم و  نایمالسا  مالسا و  هرابکی  دوب  نکمم  دنام و  یمن  یقاب  ینونک  تلاح  هب  مالسا  ًاعطق  دوب ، هدماین 

(3 «) منیـسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  ْنیَـسُح ;  ْنِم  اـَنَأ  یِّنِم َو  ُْنیَـسُح  : » دومرف هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) يوـبن فورعم  ثیدـح 
یلص ) ادخ لوسر  یلو  تسا ; مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  وا  رتخد  دنزرف  هک  ارچ  تسادخ ، لوسر  زا  نیسح  دیدرگ ، قّقحم 

نیسح زا  ار  مدوخ  تهج  نیا  زا  دنک و  یم  ایحا  ارم  نییآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح هک  انعم  نیدب  منیـسح » زا  نم  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا 
.مناد یم 

، داد تاجن  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا گرزب  ربمایپ  نییآ  اهنت  هن  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ماـیق  تفگ : ناوت  یم  تحارـص  هب 
ناربمایپ تلاسر  هدننک  لماک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  ارچ  .درک  يریگولج  زین  ایبنا  ریاس  تلاسر  فادـها  وحم  زا  هکلب 

متاخ و ربمایپ  روهظ  يارب  دوب  يا  همّدقم  هتـشذگ  يایبنا  همه  ياه  شالت  ایوگ  .دوب  نایدا  متاخ  وا  نید  نالوسر و  متاخ  هتـشذگ و 
.تمایق هنماد  ات  ترضح  نآ  تسد  هب  يرشب  تیاده  مچرپ  ندرپس 

یم
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دروم دیزی  هیواعم و  تموکح  رصع  رد  دوب ، یهلا  نایدا  متاخ  هک  نییآ  نیا  میناد 

یقرواپ

لها اب  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  هک  یتقو  تسا : هدمآ  ص 375 )  ) مّرقم نیسحلا  لتقم  رد  ص 177 . ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1
ُْتقَو َلَخَد  اذِإ  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما ُِبلاْغلا »؟ ِنَم  : » تفگ دمآ و  شیپ  هللادیبع  نب  هحلط  نب  میهاربا  دش ، هنیدم  دراو  شلایع  و 

«. َِبلاْغلا ُفِْرعَت  ِْمقَأ  ْنِّذَأَف َو  ِهَالَّصلا 

ص 284. تخومآ ، اه  ناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  باتک :  زا  لقن  هب   . 2

ج 3، مکاح ، كردتـسم  هلمج : زا  تسا ; هدش  لقن  زین  ّتنـس  لها  فلتخم  عبانم  رد  ثیدح  نیا  ص 261 . ج 43 ، راونالاراحب ،  . 3
ص 115. ج 12 ، لاّمعلازنک ، ص 274 و  ج 22 ، یناربط ، ریبکلا  مجعم  ص 177 ; 

هحفص 494

هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هژیو  هب  ایبنا و  ياه  شالت  تارمث  هک  تفر  یم  نآ  میب  و  دیزی ; تنطلـس  رد  هژیو  هب  تفرگ ، رارق  دیدهت 
تخرد درک و  کمک  ادـخ  نییآ  يایحا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  یطیارـش  نینچ  رد  .دوش  هدرپس  یـشومارف  هب  هلآو )

.دیشخب يا  هزات  يزبسرس  توارط و  ار  تّوبن  دیحوت و 

ثراو هکلب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  ثراو  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  اهنت  هن  ( 1 «) ثراو ترایز   » رد لیلد  نیمه  هب  دیاش  و 
ترـضح مالـسلا ،) هـیلع  ) مـیهاربا ترـضح  مالـسلا ،) هـیلع  ) حوـن ترـضح  مالــسلا ،) هـیلع  ) مدآ ترــضح  نوـچمه  یگرزب  ياـیبنا 

لگ زا  هک  تسا  یبالگ  نوچمه  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ایوگ  .تسا  هدش  هدیمان  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  و  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
.تساهنآ همه  ثراو  دراد و  ار  هتشذگ  يایبنا  همه  يوب  هدش ، هتفرگ  تّوبن  دیحوت و  ناتسلگ  دّدعتم  ياه 

یقرواپ

ص 88 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 375 ;  تارایزلا ، لماک   . 1
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.نانجلا حیتافم  ص 63 و  ج 2 ، سوواط ، نب  دّیس  لابقا  ; 

هحفص 495

ناگدازآ يارب  يزاسوگلا  -2

; دیسر نایاپ  هب  لطاب  ههبج  عفن  هب  البرک  ربارب  ان  دربن  دوب و  نایدیزی  ِنآ  زا  يزوریپ  يرجه  لاس 61  ياروشاع  رد  رهاظ ، هب  دنچ  ره 
، مایق هثداح و  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  ارچ  .دوب  وا  نارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  ّقلعتم  یقیقح  يزوریپ  قیمع ، هاگن  رد  یلو 

انب ناهج  ناگدازآ  همه  هکلب  ناناملـسم ، يارب  ار  یبتکم  شخرـس  نوخ  اب  تشاذـگ و  راـگدای  هب  ملاـع  رد  راگدـنام  یمـسر  هار و 
.تسا ملاع  نابلط  قح  قشمرس  تسا و  یقاب  خیرات  هشیمه  ات  هک  داهن ،

تسین رادیاپ  يرگمتس  يرگدادیب و  ملظ و  هک  داد  ناشن  ایند  مدرم  هب  مالسا  ملاع  دیشر  زابرس  نیا  : » یناملآ نیبرام  ویسوم  هتفگ  هب 
(1 «.) تفر دهاوخ  داب  رب  یهاک  ِرپ  نوچ  تقیقح  ّقح و  ربارب  رد  دشاب ، راوتسا  میظع و  ًارهاظ  دنچ  ره  متس  يانب  و 

رد دنوادخ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  (2) رفاغ هروس  هیآ 51  ریسفت  لیذ  رد  يرصم  فورعم  رّـسفم  دنمـشناد و  بطق ، دّیس 
ناربمایپ زا  یعمج  خیرات  لوط  رد  هک  مینیب  یم  ام  یلو  داد ; يرای  ترـصن و  یمتح  هدعو  زین  ایند  رد  نانمؤم ، ناربمایپ و  هب  هیآ  نیا 

ترصن هدعو  نیاربانب ، .دندیسر  تداهش  هب  زین  یهورگ  دندروخ و  تسکش  نانمؤم  و 

یقرواپ

ص 284. داژن ، یمشاه  میرکلادبع  دیهش  تخومآ ، اه  ناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد   . 1

دنا هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دوخ و  ناربمایپ  نیقی  هب  ام  ُداَهْشَْالا ; ) ُموُقَی  َمْوَیَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُسُر  ُرُصنََنل  اَّنِإ   . ) 2
یم اپ  هب  ناهاوگ  هک  زور  نآ  رد  ترخآ ) رد   ) ایند و یگدنز  رد 
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«. میهد یم  يرای  دنزیخ ،

هحفص 496

: دهد یم  خساپ  نینچ  سپس  تسا ؟ هدش  هچ  نانآ  هرابرد  یهلا 

رد یلو  تسا ; يرـشب  کچوک  سایقم  کی  اه ، سایقم  نیا  دـید ، صاخ  یناکم  یناـمز و  هدودـحم  رد  ار  اـه  يزوریپ  دـیابن  ـالّوا :
ایبنا و زگره  دوش ، یمن  دودـحم  یّـصاخ  ناکم  صاخ و  نامز  رـصع و  هب  ددرون و  یم  رد  ار  ناـکم  ناـمز و  هک  رت  گرزب  ساـیقم 
، نانآ تاداقتعا  هب  تبـسن  ادخ  يرای  تقیقح  رد  دـنام و  یقاب  نانآ  مارم  هدـیقع و  تیاهن ، رد  هک  ارچ  دـندروخن ; تسکـش  نانمؤم 

.تسا نانآ  يرای  نامه 

رد یلو  دنمان ، یم  تسکش  تمیزه و  یحطس  هاگن  کی  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دراد  یفلتخم  ياه  تروص  يرای ، ترـصن و  ًایناث :
تـسد شیوخ  توعد  هدیقع و  زا  دش ، هدـنکفا  شتآ  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ایآ  .دراد  رب  رد  ار  یهلا  ترـصن  يزوریپ و  عقاو 

، دوب هدروخ  تسکش  وا  نمشد  عقاو  رد  .دوب  شلاح  لماش  یهلا  ترصن  دوب ، هدش  هدنکفا  شتآ  لخاد  رد  هک  یلاح  رد  وا  دیـشک ؟
(. تفای شرتسگ  شنییآ  هکلب  « ) دراد زاب  شمارم  هدیقع و  زا  ار  يو  اهرازآ ، اهدیدهت و  همه  نیا  اب  تسناوتن  هک 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  همادا  رد  بطق  دّیس 

تقیقح ربارب  رد  یلو  دروخ ، تسکش  نارگن  یحطس  سایقم  رد  دیسر و  تداهش  هب  رهاظ  رد  هچرگ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  »
«. دش زوریپ  رت  گرزب  یسایقم  رد  و 

: دیازفا یم  سپس 

ِهللا ُناوْضِر  ِْنیَـسُْحلاَک  ِءادـِْفلا  ِهَْریَْغلِاب َو  ُشیِجَت  َو  ُبُولُْقلا ، َُهل  وُفْهَت  َو  ِفْطَْعلاَو ، ِّبُْحلِاب  ُحـِناوَْجلا  َُهل  ُّزَتْهَت  ِضْرَْالا  ِیف  دیِهَـش  ْنِم  اـمَف  »
ْنِم رِیثَک  َنیِِملْسُْملا َو  َنِم  َنیِعِّیَشَتُْملا  ُْریَغ  َنوُعِّیَشَتُْملا َو  اذه  ِیف  يِوَتْسَی  ِْهیَلَع 
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رطاخ هب  اه  ناسنا  دوجو  مامت  هیلع ) هللا  ناوضر  ) نیـسح دـننامه  هک  دوش  یمن  تفاـی  نیمز  يور  رد  يدیهـش  چـیه  َنیِِملْـسُْملا ; ِْریَغ 
رد .دوش  هدامآ  يراکادف  راثیا و  يارب  دتفا و  شپط  هب  وا  يارب  اه  لد  دیآرد و  هزرل  هب  وا  هب  هقالع  ّتبحم و 

هحفص 497

«. دنربارب ناناملسم  ریغ  زا  يرایسب  هکلب  ناناملسم ، رگید  زا  هعیش  ریغ  هعیش و  مالسلا )) هیلع  ) نیسح زا   ) نتفرگ وگلا  نیا 

بتکم هدیقع و  ناشتداهـش  هزادنا  هب  دنتـسناوت  یمن  دندنام ، یم  هدنز  لاس  رازه  رگا  هک  ینادیهـش  رایـسب  هچ  : » دیوگ یم  نایاپ  رد 
ار ناسنا  نارازه  دنراذگب و  راگدای  هب  اه  لد  رد  ار  یناسنا  گرزب  میهافم  همه  نیا  هک  دنتشادن  ار  نآ  تردق  دننک و  يرای  ار  دوخ 

(1 «.) دنراداو گرزب  ياهراک  هب  دنسیون ، یم  ناشنوخ  اب  هک  ینانخس  نیرخآ  اب 

يرایسب دش و  ناهج  ناگدازآ  يارب  یقشمرس  شنارای  يو و  یهوتسن  تداهش و  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یبالقنا  تکرح  يرآ ;
هداد رارق  دوخ  راک  هحولرس  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یبالقنا  تکرح  شیوخ ، مایق  تضهن و  دربشیپ  رد  هاوخ  يدازآ  ناربهر  زا 

.دنا هدیسر  يزوریپ  هب  دنا و 

: دیوگ یم  نینچ  دوخ  یخیرات  راتفگ  رد  ناتسودنه ، گرزب  روشک  لالقتسا  ربهر  يدناگ » امتاهم  »

البرک نانامرهق  یگدـنز  خـیرات  هرابرد  متاقیقحت  تاعلاطم و  زا  هک  ار  يا  هجیتن  طقف  ما ، هدرواین  يا  هزات  زیچ  دـنه  مدرم  يارب  نم  »
نب نیـسح  هک  مییامیپب  ار  یهار  نامه  تسا  بجاو  میهد ، تاجن  ار  دنه  میهاوخب  رگا  .مدرک  دنه  ّتلم  ناغمرا  ما ، هدروآ  تسد  هب 

(2 «.) دومیپ یلع 

: دیوگ یم  ناتسکاپ  مظعا  دئاق  حانج » یلع  دّمحم  »

ناشن رّوهت  يراکادف و  ظاحل  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  نآ  زا  رتهب  تعاجش  زا  يا  هنومن  چیه  »
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، درک ینابرق  قارع  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  هک  يدیهـش  نیا  قشمرـس  زا  دیاب  نیملـسم  مامت  نم  هدیقع  هب  .دوش  یمن  ادـیپ  ملاع  رد  داد 
(3 «.) دنیامن يوریپ 

یقرواپ

(. صیخلت فّرصت و  يرادقم  اب   ) ص 190-189 ج 7 ، نآرقلا ، لالظ  یف   . 1

رون هلجم  و  دنفـسا 1383 ) اروشاع ، هرابرد  مج  ماج  همان  هژیو  لـقن  قباـطم   ) لّوـالا 1381 عیبر  فرـشالا ، فجنلا  يرغلا ، هّلجم   . 2
لاس 1341. هرامش 3 ، شناد ،

 . ص 286 یشرق ، ربکا  یلع  دّیس  اه ، ناسنا  قوفام  درم   . 3

هحفص 498

، خیرات لوط  رد  .تسا  هدوب  ریگارف  ریگمشچ و  رایسب  عّیـشت  ملاع  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تضهن  زا  یّـسأت  يریذپوگلا و  نیا 
تاقیفوت هب  هتشذگ  دوخ  زا  راکادف و  ياه  ناسنا  جیسب  رد  البرک ، نادواج  گرزب و  ياه  هسامح  زا  ماهلا  اب  هعیـش ، یبالقنا  ناربهر 

.دنا هتفای  تسد  یگرزب 

عافد لاس  تشه  نیرفآرورغ  ياه  هسامح  و  هلاـس ، يدادبتـسا 2500  ماظن  ِيرگدادیب  ملظ و  طاسب  ندـیچرب  رد  ناریا  ّتلم  يزوریپ 
میژر اب  هلباقم  رد  نانبل  بونج  هللا  بزح  دیشر  فک و  رب  ناج  ناناوج  ياه  تدهاجم  و  لطاب ، هیلع  ّقح  دربن  ياه  ههبج  رد  سّدقم 

رد مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تضهن  زا  يریذپوگلا  یّسأت و  ِنشور  زراب و  ياه  هنومن  زا  یتسینویهص ، حّلـسم  نادند  ُنب  ات  كاّفس و 
.تسا رضاح  رصع 

هحفص 499

اروشاع هثداح  زا  سپ  نینوخ  ياه  مایق  -3

حیضوت

شنارای و و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ّتیمولظم  جوا  وس ، کی  زا  تشاذـگ ، ناناملـسم  نایم  رد  یبیجع  ریثأت  البرک  راـبخا  راـشتنا 
يوما تفالخ  هاگتسد  زا  ناناملـسم  ترفن  ببـس  دوب ، هدش  راکـشآ  شکاپ  نادناخ  تراسا  نانآ و  تداهـش  رد  هک  یتواسق  تیاهن 

لابقا يور  زا  هن   ) دوب هتفریذپ  ماجنا  هیواعم  عیمطت  دیدهت و  گنرین و  اب  هک  دیزی  تفالخ  هک  ارچ  .دش 
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.دید بیسآ  تّدش  هب  هثداح  نیا  اب  مدرم ) یمومع 

یم مومـسم  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شردارب  نوچمه  ای  دـش و  یم  هتـشک  یناهنپ  روط  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رگا  نیقی ، هب 
ياهدمآ یپ  یمالـسا و  هعماج  يارب  تبثم  راثآ  همه  نیا  تسناوت  یمن  دیماجنا ، یم  ندـش  ینادـنز  دـیعبت و  هب  شراک  ای  دـیدرگ و 

نامشچ ربارب  رد  راکشآ و  روط  هب  هک  شنارای  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما تداهش  هوحن  یلو  .دشاب  هتشادرب  رد  روج  ّتیمکاح  يارب  یفنم 
نانیرفآ هثداح  زا  ار  یهیجوت  ای  راکنا و  هنوگ  ره  ياج  داتفا ، قافّتا  ّتیمولظم  جوا  رد  زور  نآ  مالـسا  ياـیند  بلق  رد  رفن و  نارازه 

.تفرگ البرک  هعجاف 

نینچ نتـشک  .دوـب  راکـشآ  ناناملـسم  ناـیم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  یگداوناـخ  تـمظع  يوـنعم و  ّتیـصخش  رگید ، يوـس  زا 
، دندش یم  هتشک  وحن  نیدب  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  ریغ  يرگید  هورگ  رگا  ینعی  .دشاب  يا  هداس  راک  تسناوت  یمن  یتّیـصخش 

.دنک داجیا  دروآ ، دوجو  هب  ترضح  نآ  تداهش  هک  ار  یجوم  نینچ  تسناوت  یمن  نیقی ، هب 

اَّنِم َتاْهیَه   » دایرف كدنا و  نارای  نآ  اب  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  یبالقنا  تکرح  مّوس ، يوس  زا 

هحفص 500

، ناناملسم زا  يریثک  عمج  يارب  دیـشخب و  تراسج  تأرج و  ناناملـسم  هب  زّهجم ، رکـشل  همه  نآ  ربارب  رد  يریذپان  میلـست  و  َهَّلِّذلا »
( دش هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ياه  شخب  رد  هک   ) هنیدم مدرم  ياه  مایق  درک ; زیمآراختفا  هکلب  هداس ، يرما  ار  تداهـش  گرم و  هلأسم 

.دراد تقیقح  نیا  زا  تیاکح  یگمه  يدرف ، تروص  هب  دارفا  ياه  تمواقم  یّتح  نیباّوت و  مایق  و 

.میور یم  داتفا ، قافّتا  اروشاع  زا  سپ  هک  ییاه  تمواقم  اه و  مایق  زا  يا  هراپ  غارس  هب  تقیقح ، نیا  تابثا  يارب 

یصخش ياه  تمواقم  تاضارتعا و  فلا )

زا سپ 
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هب هتفاین و  نامزاس  نآ ، زا  یشخب  .داد  خر  هّیما ، ینب  تفالخ  هاگنآ  دیزی و  هاگتـسد  ّدض  رب  مایق  تفلاخم و  هنوگ  ود  اروشاع  هثداح 
هب ار  اهنآ  تفرگ و  یخرب  زا  شتارطخ ) همه  اب   ) ار توکـس  بات  هثداـح ، نآ  ینیگنـس  .دوب  هناروسج  يدرف و  تکرح  رگید ، ریبعت 

.دیماجنا یم  اهنآ  ندش  هتشک  هب  هاگ  هک  تشاداو  يوما  نامیخژد  زا  ترفن  نالعا  راجزنا و  زاربا 

: مینک یم  هراشا  هنومن  ود  هب  اجنیا  رد 

رد البرک ، رد  شرهوش  هارمه  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  دـیوگ : یم  البرک ) هثداح  نایوار  ناراـگن و  عیاـقو  زا   ) ملـسم نب  دـیمح   1
( مالـسلا هیلع  ) هللادـبع یبا  ياه  همیخ  يوس  هب  نایرکـشل  درک  هدـهاشم  هک  یماـگنه  تشاد ، روضح  دعـس  نب  رمع  نایرکـشل  عمج 

 : دز دایرف  دش و  ناور  اه  همیخ  نآ  يوس  هب  تشادرب و  ار  يریشمش  دندومن ، تراغ  هب  عورش  دندرک و  هلمح 

لوسر نارتخد  ایآ  لئاو ! نب  رکب  نادـناخ  يا  ِهّللا ; ِلوُسَر  ِتاراَثلای  ِهِّلل ، َّالِإ  َمْکُح  ال  ِهللا ؟ ِلوُسَر  ُتاَنب  ُبَلُْـستَأ  ِلئاو ، ِْنب  ِرَْکب  َلآ  اـی  »
دیاب وا  زا   ) تسین ادخ  يارب  زج  ینامرف  مکح و  دیشاب )!؟ مارآ  امش  و   ) دنوش تراغ  ادخ 

هحفص 501

«. دیزیخاپب ادخ  لوسر  ِناهاوخنوخ  يا  هّیما ;) ینب  زا  هن  درک ، تعاطا 

(1) .دنادرگزاب شهاگیاج  هب  تفرگ و  ار  وا  دمآ و  شرهوش 

ات درک  عمج  دجسم  رد  ار  هفوک  مدرم  دید ، یم  يزوریپ  تسمرـس  ار  دوخ  حالطـصا  هب  هک  دایز  نب  هللادیبع  البرک ، هثداح  زا  سپ   2
هک دنامهفب  مدرم  هب  نمـض  رد  دناسرب و  مدرم  عالّطا  هب  یمـسر  هباطخ  کی  ّیط  ار  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  راک  نایاپ 

زج يزیچ  دننک ، تفلاخم  دیزی  اب  هک  یناسک  راک  ماجرف 
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رد يو  .تسا  نشور  نارگید  فیلکت  دـش ، راتفر  نینچ  تمظع  همه  نآ  اب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  اـب  هک  ییاـج  .تسین  يدوباـن 
درک و يراـی  ار  شناوریپ  دـیزی و  و  درک ! زوریپ  ار  تقیقح  قـح و  لـها  قـح و  هک  ار  ییادـخ  دـمح  تفگ : نینچ  شمـالک  نـمض 

!!! تشک ار  باّذک  رسپ  باّذک 

رد ار  شرگید  مشچ  لمج و  لگنج  رد  ار  دوخ  مشچ  کی  دوب و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نایعیـش  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هللادـبع 
ياـج زا  ( 2) دوـب لوغـشم  تداـبع  هب  هفوـک  دجـسم  رد  هتـسویپ  دوـب و  هداد  تسد  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع باـکر  رد  نیّفـص  گـنج 

هاگیاج نیا  رب  ار  تردـپ  وت و  هک  تسا  یـسک  نآ  و  تردـپ ، ییوت و  باّذـک  رـسپ  باّذـک  هناجرم ! رـسپ  يا  دز : دایرف  تساخرب و 
!؟ ییوگ یم  نخس  هناروسج  نینچ  نیا  نانمؤم ، ربنم  رب  نونکا  یناسر و  یم  لتق  هب  ار  ایبنا  نادنزرف  ادخ ! نمشد  يا  .درک  بصن 

؟ تسیک درم  نیا  تفگ :  تفشآرب و  تشادنار  یتکرح  نینچ  راظتنا  هک  دایز  نبا 

ار يدیلپ  هنوگره  دنوادخ  هک  ار  یکاپ  نادناخ  وت  .مدوب  نم  ادخ ! نمشد  يا  داد : همادا  درک و  یفّرعم  ار  شدوخ  فیفع  نب  هللادبع 
زا یسک  تسا  هدش  هچ  راصنا ؟ نارجاهم و  نارـسپ  دنیاجک  هاثوغاو ! یناملـسم !؟ ینک  یم  نامگ  یـشک و  یم  تشاد ، رود  نانآ  زا 

!؟ دریگ یمن  ماقتنا  تسا ، ربمایپ  طّسوت  هدش  نیرفن  دنزرف  هدش  نیرفن  هک  رگنایغط  نیا 

یقرواپ

ص 58. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 180 و  سوواط ، نب  دّیس  فوهل   . 1

(. دبع هژاو   ) فیفع نب  هللادبع  لاح  حرش  راحبلا ، هنیفس  هب : دینک  عوجر   . 2

هحفص 502

هک اجنآ  ات  دش ، نیگمشخ  رایسب  تراسج  تعاجش و  همه  نیا  زا  دایز  نبا 
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! دیروایب نم  دزن  هب  ار  وا  تفگ : دمآ و  رب  شندرگ  ياه  گر 

دنتخاس و اهر  نارومأم  تسد  زا  ار  يو  دـندوب ، وا  نادـنواشیوخ  زا  هک  دزأ »  » هلیبق ناگرزب  یلو  دـندرب ، موجه  وا  فرط  هب  نارومأم 
.دندرب شا  هناخ  هب  دجسم  زا 

هب لـیابق  زا  رگید  یخرب  و  دزا »  » هلیبـق زا  یـضعب  .دـنروایب  شدزن  دـننک و  ریگتـسد  ار  وا  نکمم  تروـص  ره  هب  داد  روتـسد  داـیزنبا 
يریگرد هورگ  ود  نیا  نایم  درک و  ریجا  ار  هفوک  نارودزم  زا  یعمج  زین  هناجرم  رـسپ  وس  نآ  زا  دندمآ و  فیفع  نب  هللادبع  کمک 
نارومأم دورو  زا  ار  وا  هللادبع  رتخد  .دش  فیفع  نبا  هناخ  دراو  هللادیبع  رکـشل  ماجنارـس  هک  نآ  ات  دندش ، هتـشک  یهورگ  داد و  خر 

دوخ زا  دوب  انیبان  دـناوخ و  یم  زجر  هک  یلاح  رد  هللادـبع  .هدـب  نم  هب  ار  ریـشمش  هدـم ; هار  دوخ  هب  یـسرت  تفگ : وا  .تخاس  ربخاب 
وا دش و  ریگتسد  ماجنارـس  ات  درک ، یم  هلمح  اهنآ  رب  شرتخد  ییامنهار  اب  وا  دنتفرگ و  ار  شفارطا  هللادیبع  نایهاپـس  .درک  یم  عافد 

.دندرب دایز  نب  هللادیبع  دزن  هب  ار 

.درک لتق  هب  دیدهت  ار  وا  هللادیبع  هک  نآ  ات  تفگ ، نخس  تعاجش  اب  زین  هللادیبع  دزن  رد  فیفع  نب  هللادبع 

: تفگ فیفع  نبا 

َِکلذ َلَعْجَی  ْنَأ  َهللا  ُْتلَأَس  َو  َکُّمُأ ، َكَدـِلَت  ْنَأ  َْلبَق  َهَداهَّشلا  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  یِّبَر  َهللا  ُلَأْسَأ  ُْتنُک  ْدَـق  یِّنِإ  اـمَأ  .َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ِهِّللُدْـمَْحلَا  »
ِینَفَّرَع َو  اْهنِم ، ِسْأَْیلا  َدَْعب  اهینَقَزَر  يِذَّلا  ِِهللاُدْمَْحلا  َنْالا  ِهَداهَّشلا َو  َنِم  ُتِْسئَی  يِرََصب  َّفَک  اّمَلَف  ِْهَیلِإ ، ْمِهِـضَْغبَأ  ِهِْقلَخ َو  ِنَْعلَأ  ْيَدَی  یَلَع 

هللادمحلا ِیئاعُد ;  ِمیِدَق  ِیف  ُْهنِم  ََهباجِْالا 

هداز تردام  زا  وت  هک  نآ  زا  شیپ  هک  نادب  نیملاعلا ، ّبر 
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زا ادخ  دزن  هک  یسک  صخش و  نیرت  نوعلم  تسد  هب  ار  متداهش  هک  متساوخ  ادخ  زا  مدرک و  یم  تداهـش  بلط  ادخ  زا  نم  يوش ،
رارق تسا ، رت  ضوغبم  ناگمه 

هحفص 503

تداهـش بابـسا  ندش  مهارف  يارب  ار  ادخ  نونکا  اّما  .مدش  دیماان  تداهـش  هب  لین  زا  دش ، انیبان  منامـشچ  هک  نآ  زا  سپ  یلو  .دـهد 
!«. میوگ یم  ساپس  ما ، هتشذگ  ياعد  ندیسر  تباجا  هب  يدیماان و  نارود  نآ  زا  سپ 

دنزاس و ادج  فیفع  نب  هللادـبع  ندـب  زا  رـس  داد  روتـسد  دوب ، هدـش  هدـنامرد  یکاب ، یب  تعاجـش و  همه  نآ  ربارب  رد  هک  دایز  نبا 
(1) .دنزیوآ راد  هب  ار  شندب 

نیباّوت مایق  ب )

نایعیش هفوک  رد  وس ، کی  زا  هک  ارچ  تفرگ ; لکش  هفوک  مدرم  طّسوت  البرک ، هثداح  اب  طابترا  رد  یناگمه  لمعلا  سکع  نیتسخن 
اب نانآ  رگید ، يوس  زا  دندوب و  دـنمقالع  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  )و  مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما هب  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  یناوارف 

( مالسلا هیلع  ) نیسحلا هللادبعابا  عقاو  رد  دندز و  زابرس  وا  يرای  زا  سپس  و  دندرک ، توعد  قارع  هب  ار  ترـضح  نآ  دوخ ، ياه  همان 
.دنتشاد تکراشم  كانلوه  هثداح  نآ  رد  مدرم  نیمه  زا  یعمج  مّوس ، يوس  زا  دندرک و  نمشد  میلست  ار  شنارای  و 

لوـسر دـنزرف  ترـصن  مدـع  زا  دنتـسناد و  یم  تمـالم  قحتـسم  نارگید  زا  شیب  ار  دوـخ  هفوـک  نایعیــش  ـالبرک ، يارجاـم  زا  سپ 
مایق و یپ  رد  گرزب ، ياطخ  نیا  ناربج  يارب  ناـنآ  .دـندرک  یم  يدـیدش  يراسمرـش  هاـنگ و  ساـسحا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

.دنهد وشتسش  دوخ  ناماد  زا  ار  گنن  هّکل  نیا  دنناوتب  ات  دندمآرب ، شروش 

نامیلس زا : دندوب  ترابع  هک  هفوک  رد  هعیش  ناگرزب  دزن  هب  نایعیش  زا  یهورگ  روظنم  نیمه  هب 
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دنتفر و یلََجب  داّدش  نب  هعافِر  یمیمت و  لاو  نب  هللادبع  يدزأ ، لیَُفن  نب  دعـس  نب  هللادبع  يرازف ، هبجن  نب  ّبیـسم  یعازخ ، درـص  نب 
.دندرک عامتجا  نامیلس  لزنم  رد  یگمه 

یقرواپ

(. صیخلت یکدنا  اب   ) ص 121-119 ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

هحفص 504

رد ار  ام  دـنوادخ  هک  یناحتما  اب  طابترا  رد  ام  تفگ ...« : يا  همّدـقم  نایب  زا  سپ  درک و  نخـس  هب  عورـش  هبجن  نب  ّبیـسم  تسخن ،
اه و همان  .میدـش  جراخ  هتـسکشرس  ناـحتما  نیا  زا  میدـمآرد و  بآ  زا  وگغورد  درک ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  دروم 

هتساوخ يرای  ام  زا  اراکشآ ، هچ  ناهنپ و  هچ  اهراب ، و  هدرک ، مامت  ام  رب  تّجح  دیـسر و  ام  هب  نآ  زا  شیپ  ترـضح  نآ  ناگداتـسرف 
اب هن  نابز و  اب  هن  نامناتـسد و  اب  هن  ام  یلو  دیـسر ، تداهـش  هب  ام  یکیدزن  رد  وا  .میدـیزرو  غیرد  وا  هرابرد  نامناج  زا  ام  یلو  دوب ;

»!؟ میراد يرذع  هچ  نامربمایپ  ادخ و  هاگشیپ  رد  ام  نونکا  .میدرکن  کمک  ار  وا  دوخ  هریشع  لاوما و 

: داد همادا  سپس 

ادـخ هب  هن  َِکلذ ;  َدـْنِع  اّنَع  یـضْرَی  اـنُّبَر  یـسَعَف  َکـِلذ ، ِبَلَط  ِیف  اُولَتُْقت  ْوَأ  ِْهیَلَع ، َنِیلاوُْملا  ُهَِلتاـق َو  اُوُلتْقَت  ْنَأ  َنوُد  َرْذُـع  ـال  ِهللاَو  ـال  »
اب دیاش  دیوش ; هتـشک  هار  نیا  رد  ای  دیناسر و  رفیک  هب  ار  نانآ  ناهارمه  ترـضح و  نآ  نالتاق  هک  نآ  زج  تسین  يا  هراچ  دنگوس !

«. دوش دونشخ  ام  زا  دنوادخ  راک  نیا 

نامیلس ار  هورگ  نیا  يربهر  دندرک  داهنشیپ  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  نخس  هتشر  دعس  نب  هللادبع  هاگنآ  داّدش و  نب  هعافر  يو  زا  سپ 
نئمطم و درم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  یباحص  هک  درص  نب 
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.دریگ هدهع  رب  تسا  يا  هتسیاش 

هب میدوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  دورو  رظتنم  ام  تفگ ...« : یتامّدقم  زا  سپ  درک و  نخس  هب  عورش  نامیلس  نآ  زا  سپ 
هدرک و یتسـس  دـندمآ ، ام  يوس  هب  نانآ  هک  یماـگنه  یلو  میدرک ، قیوشت  قارع  هب  ندـمآ  يارب  ار  وا  میداد و  يراـی  هدـعو  ناـنآ 

دایرف هچ  ره  .دـش  هتـشک  ام  ناـیم  رد  وا  نت  هراـپ  ربماـیپ و  دـنزرف  هک  اـجنآ  اـت  میتسـشن ، ثداوح )  ) رظتنم میداد و  جرخ  هب  یناوتاـن 
شروی يو  هب  دندرک و  وا  نتشک  گنهآ  دنداد ، رارق  هزین  ریت و  فده  ار  وا  ناقساف  میتفاتـشن ; شکمک  هب  داد ، رـس  یهاوخ  کمک 

«. میدادن ماجنا  يراک  ام  یلو  دندرب ،

: دوزفا هاگنآ 

هحفص 505

ْنَم اوُزِجاُنت  ْنَأ  َنوُد  ًایِضار  ُهُّنُظَأ  ام  ِهللاَو  ُهللا ، یَضْرَی  یّتَح  ِءاْنبَْالا  ِِلئالَْحلا َو  َیلِإ  اوُعِجْرَت  َو ال  ْمُکُّبَر ، ْمُْکیَلَع  َطَخَـس  ْدَقَف  اوُضَْهنِإ ، الَأ  »
هک هاگنآ  ات  دیدرگن ، زاب  ناتنادنزرف  نارسمه و  يوس  هب  تسا ، هدش  نیگمشخ  امـش  رب  دنوادخ  هک  ارچ  دینک ! مایق  دیزیخرب و  ُهَلَتَق ;

دربن ترـضح  نآ  نالتاق  اب  هک  نآ  رگم  دوش  یـضار  امـش  زا  ادخ  منک  یمن  نامگ  دنگوس ! ادخ  هب  .دوش  یـضار  امـش  زا  دـنوادخ 
(«. دیریگب ماقتنا  نانآ  زا  و   ) دینک

هب هک   ) دیـشاب لیئارـسا  ینب  موق  دننامه  دش و  دـهاوخ  لیلذ  دـسرتب  گرم  زا  سک  ره  هک  ارچ  دیـسرتن ; گرم  زا  : » داد همادا  سپس 
و دیدرک » متس  نتشیوخ  هب  امش  ْمُکَسُْفنَأ ;  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  : » تفگ اهنآ  هب  مالـسلا )) هیلع  ) یـسوم  ) ناشربمایپ دنوادخ ) ینامرفان  رطاخ 

(1 «.) دیهد نتشک  هب  نت  دیدرگزاب و  دوخ  قلاخ  يوس  هب  دینک و  هبوت  سپ  ْمُکَسُْفنَأ ; اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف  : » داد همادا 

يارب ار  مدرم  رگید ، ینانخس  اب  نامیلس 
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مهانگ زا  مناوت  یم  دوخ ، نتـشک  هب  اهنت  منادب  نم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ لیُفن  نب  دعـس  نب  دلاخ  وا  زا  سپ  .درک  هدامآ  مایق 
اب مهاوخ  یم  هک  ار  دوخ  هحلـسا  زج  هب  ملاوما  مامت  درک و  مهاوخ  يراک  نینچ  ًامتح  مزاس ، دونـشخ  ار  مراگدرورپ  مباـی و  تاـجن 

«. مهد یم  رارق  ناناملسم  رایتخا  رد  ناقساف ، اب  دربن  يارب  مگنجب  نآ 

نایعیش زا  رگید  یخرب  نامی و  نب  هفیذح  نب  دعـس  هب  يا  همان  درـص ، نب  نامیلـس  هفوک ، نایعیـش  یگدامآ  اهوگتفگ و  نیا  لابند  هب 
ار شیوخ  يراکمه  يا  همان  ّیط  دنداد و  تبثم  خساپ  توعد  نیا  هب  زین  نانآ  .تخاس  هاگآ  شیوخ  مزع  زا  ار  اهنآ  تشون و  نئادم 

.دندرک مالعا  مایق  يارب 

زین وا  .تشون و  هرصب  رد  يدبع  هبّرخم  نب  یّنثم  هب  ار  يا  همان  نینچ  نامیلس  نینچمه 

یقرواپ

هیآ 54. هرقب ،  . 1

هحفص 506

.میشاب یم  يراکمه  هدامآ  میگنهامه و  وت  اب  زین  نایعیش  ام  هک  تشون  خساپ 

یم توعد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح نوخ  ماقتنا  يارب  یناهنپ  ار  مدرم  دندمآرب و  گنج  رازبا  هحلسا و  يروآ  عمج  یپ  رد  هفوک  نایعیش 
.دندرک یم  تباجا  ار  اهنآ  توعد  هورگ  هورگ  زین  مدرم  دندرک و 

دیزی تکاله 

دـندمآ و نامیلـس  دزن  هب  نایعیـش  هک  دوب  اجنیا  .دیـسر  تکاله  هب  لاس 64  رد  هیواـعم  نب  دـیزی  هک  نآ  اـت  تشاد  همادا  ارجاـم  نیا 
تـضهن يریگرد و  سپ  تسا ; هدامآ  مایق  يارب  هنیمز  یتموکح ، هاگتـسد  فعـض  و  دـساف ، یغاـط و  درم  نیا  تکـاله  اـب  دـنتفگ :

.مینک زاغآ  هفوک  نیمه  زا  ار  شیوخ 

دنتسه هفوک  نادنمتردق  سانشرس و  دارفا  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نالتاق  مدید  مدیشیدنا و  امش  داهنشیپ  رد  نم  تفگ : نامیلس 
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يراکمه هب  توعد  مایق  يارب  مدرم  زا  دیتسرفب و  هفوک  فارطا  هب  ار  يدارفا  نونکا  تسا  رتهب  میرادن ; ار  اهنآ  اب  هلباقم  ییاناوت  ام  و 
ار اهنآ  توعد  يدایز  مدرم  دندرک و  نینچ  زین  اهنآ  .دننک  تباجا  ار  ام  توعد  دیزی ، گرم  زا  سپ  مدرم  منک  یم  نامگ  هک  دـینک 

.دندرک تباجا 

نیباّوت تاّیلمع  زاغآ 

تکرح رکشل ) هاگودرا  ّلحم  « ) هلیخن  » يوس هب  شنارای  اب  یعازُخ  درـص  نب  نامیلـس  يرجه  لاس 65  یناثلا  عیبر  لّوا  رد  ماـجنارس 
، دندرک یگدامآ  مالعا  هک  يرفن  رازه  هدزناش  نایم  زا  هللا  ناحبـس  : » تفگ بّجعت  اب  تفای ، كدنا  ار  نایعیـش  ّتیعمج  يو  دـندرک ،

!«. دندماین رفن  رازه  راهچ  زج 

.داتسرف نایعیش  غارس  هب  ار  یهورگ  دنام و  هلیخن »  » رد زور  هس  نامیلس 

ذقنُم نب  میکح  دنتفر  رکشل  يروآ  عمج  يرای و  بلط  يارب  هک  یناسک  هلمج  زا 

هحفص 507

دندیبلط کمک  هب  ار  مدرم  دیزیخرب »! نیسح  یهاوخنوخ  يارب  ِْنیَسُْحلا ; ِتاراَثل  ای   » راعش اب  نت  ود  نآ  .دوب  ریصع  نب  دیلَو  يدنِک و 
.دندش قحلم  نامیلس  هب  رگید  رفن  رازه  اهنت  شالت  همه  نآ  اب  یلو  دش ، یم  هداد  رس  راعش  نیا  هک  دوب  يراب  نیتسخن  نیا  و 

يراز هّجض و  دایرف  دندیـسر ، ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  ربق  هب  هک  یتقو  دندرک ، تکرح  البرک  يوس  هب  تسخن  شنارای ، نامیلس و 
زگره ِمْوَْیلا ; َکـِلذ  ْنِم  ًاـیِکاب  ُرَثْکَأ  َِیئُر  اـمَف  ( » 1) لـماک رد  ریثا  نبا  ریبعت  هب  هک  دـنتخیر  اـه  کـشا  راـیتخا  یب  دـندروآرب و  لد  زا 

«. دشن هدید  هدننک  هیرگ  يزور  نانچ  دننامه 

شربق رانک  رد  زور  هنابـش  کی  تّدـم  هب  دـندرک و  هبوت  وا  يرای  مدـع  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نتـشاذگ  اهنت  شیوخ و  هانگ  زا  ناـنآ 
.دندرک یم  يراز  هیرگ و  هتسویپ  دندنام و 

سپ
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دنتشذگ ایسیقرق »  » زا شیوخ  ریسم  رد  دندومن و  تکرح  ماش  تمس  هب  دندرک و  كرت  ار  اجنآ  زیگناروش ، ياه  هنحص  نیا  نایاپ  زا 
.دش ریگرد  نیباّوت  رکـشل  اب  دوب ، هدـناسر  هدرولا » نیع   » هب ار  دوخ  نآ  زا  شیپ  هک  ماش  هاپـس  .دندیـسر  هدرولا » نیع   » نیمزرـس هب  و 

نیباّوت دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  دربن  نیا  .تشاد  هدهع  رب  دایز  نب  هللادیبع  دیسر  یم  نت  رازه  یـس  هب  هک  ار  ماش  هاپـس  یهدنامرف 
.دندناسر لتق  هب  ار  نانآ  زا  يدایز  یهورگ  دندیگنج و  یم  ماش  رکشل  اب  دایز ، يدرمیاپ  ناوارف و  هزیگنا  اب  زور  دنچ  نیا  رد 

نب هللادبع  وا ، ندش  هتشک  زا  سپ  هبجن و  نب  ّبیسم  يو ، تداهش  زا  سپ  دوب و  درص  نب  نامیلـس  هدهع  هب  نیباّوت  رکـشل  یهدنامرف 
.دنتشاد هدهع  رب  ار  نیباّوت  رکشل  یهدنامرف  داّدش  نب  هعافر  وا ، زا  سپ  لیُفن و  نب  دعس 

هفوـک هب  شناراـی  زا  يدادـعت  هارمه  هب  هعاـفر  دندیـسر و  تداهـش  هب  یگمه  داّدـش  نب  هعاـفر  زج  هب  بـالقنا  نارـس  دربـن  نـیا  رد 
تکراشم شنارای  و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نالتاق  زا  ماقتنا  رد  راتخم  هارمه  اهدعب  هک  دنتـسویپ  راتخم  ناراداوه  هب  دنتـشگزاب و 

(2) .دنتسج

یقرواپ

ص 178. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

ر هب :  دینک  عوجر  نینچمه  ناوارف ) صیخلت  اب   ) ص 186-158 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  زا  هتفرگرب   . 2

ص 471-426. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 248-310 و  فنخموبا ، نیسحلا  لتقم 

هحفص 508

یسررب لیلحت و 

هک تشاذگ  نانآ  نایم  رد  يریثأت  نانچ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  هک  تسا  نآ  دیآ ، یم  تسد  هب  مایق  نیا  یسررب  زا  هچنآ 
مدع ییافویب و  گنن  هّکل  يوشتسش  زج  يزیچ  هب 
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یم راـکیپ  میاـنغ  تموکح و  هب  ندیـسر  يارب  هن  دـندوب و  يزوریپ  حـتف و  بلاـط  هن  اـهنآ  .دـندرک  یمن  رکف  ترـضح  نآ  ترـصن 
بانج ار  اـهنیا  همه  تشگ و  دـنهاوخن  زاـب  رگید  هک  دنتـسناد  یم  دـندش ، جراـخ  شیوخ  راـید  رهـش و  زا  هک  یتقو  اـهنآ  .دـندرک 

مایق تموکح  هب  ندیسر  ایند و  يارب  ام  : » دنتفگ نامیلس  خساپ  رد  زین  نیباّوت  دوب و  هدرک  دزشوگ  اهنآ  هب  یعازخ » درص  نب  نامیلس  »
(1 «.) تسادخ لوسر  رتخد  نادنزرف  یهاوخنوخ  شیوخ و  ناهانگ  زا  هبوت  ام  فده  مینک و  یمن 

ار شیوخ  ناهانگ  دنبای و  ییاهر  دوب ، هداتفا  ناشناج  حور و  هب  هک  یباذع  زا  ندش ، هتـشک  نتـشک و  اب  دنتـساوخ  یم  عقاو  رد  نانآ 
شالت رگمتـس  تموکح  هیلع  مایق  هزرابم و  تهج  ورین  يروآ  عمج  يارب  زین  راتخم  نامز ، نامه  رد  لـیلد  نیمه  هب  .دـنهد  وشتـسش 

هب ار  شنارای  دوخ و  مایق ، نیا  اب  دـهاوخ  یم  نامیلـس  : » تفگ یم  دوبن و  نامیلـس  اب  يراکمه  هب  رـضاح  لاح  نیا  اب  یلو  درک ، یم 
(2 «.) درادن یهاگآ  گنج  نییآ  زا  هک  تسا  يدرم  وا  دهد ، نتشک 

یخرب طّسوت  راب  نیتسخن  دندرک و  زاغآ  اجنآ  زا  ار  شیوخ  تضهن  دنتفر و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ربق  رـس  رب  مایق  زاغآ  رد  نانآ 
رد يزور  هک  تفرگ  یم  تروص  یناسک  طّسوت  اه  يزابناج  اه و  شالت  نیا  همه  .دش  هداد  رـس  ِْنیَـسُْحلا » ِتاراَثلای   » راعـش نانآ  زا 

ماما ریفـس  هللا ) همحر  ) لیقع نب  ملـسم  دـندوب و  هدیـسرت  دـش ، هفوک  دراو  يدودـحم  دادـعت  اـب  هک  داـیز » نبا   » ياهدـیدهت زا  هفوک 
سپ یلو  دندرک ; نمشد  میلست  ار  رهش  دنتشاذگ و  اهنت  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

یقرواپ

ص ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1
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.176

ص 163. كردم ، نامه   . 2

هحفص 509

.دندش هتشک  ات  دندز  مایق  هب  تسد  فکرب  ناج  هک  دندرک  ادیپ  يا  هّیحور  نانچ  اروشاع ، هثداح  زا 

1 راتخم مایق  ج )

.دییارگ یشوماخ  هب  یتّدم  يارب  بالقنا  هلعش  تسکش و  مهرد  تضهن ، نارس  ندش  هتشک  اب  نیباّوت  مایق  تشذگ ، هچنانچ 

نمرخ تفرگ و  ارف  ار  قارع  رـسارس  ماقتنا  مشخ و  شتآ  تساخرب و  يرگید  میظع  نافوط  راتخم »  » روهظ اب  هک  دیـشکن  یلوط  یلو 
.دومن رتسکاخ  دنازوس و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  البرک  هشیپ  تیانج  نالتاق  نایوما و  ِیتسه 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  ِیهاوخنوخ  راعش  اب  یّـصاخ ، ِیکریز  تیارد و  اب  هک  تسا  يذوفنرپ  یـسایس و  ياه  هرهچ  زا  یکی  راتخم 
.دیشخب مایتلا  ار  ناشلد  ياه  مخز  هاتوک  یتصرف  يارب  درک و  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  ترضح  نآ  نادنمتدارا 

داد ماجنا  يا  هتسجرب  ياهراک  دوخ  رمع  نارود  رد  هک  دوب  یقیال  هدنامرف  عاجـش و  نادرم  زا  یفقث » دوعـسم  نب  هدیبعوبا   » يو ردپ 
رد هریح »  » یکیدزن رد  داتفا  قافّتا  مّود  هفیلخ  نامز  رد  سراف  رکـشل  ناناملـسم و  ناـیم  هک  یگنج  رد  رـسجلا » موی   » رد ماجنارـس  و 

(1) .دش هتشک  يرجه ، لاس 14  رد  هدیبعیبأ » نب  ربج   » مان هب  شنادنزرف  زا  یکی  قافّتا  هب  هلجد  لپ  رانک 

: دیوگ یم  هتابن » نب  غبصا  »

يور رس و  رب  ّتبحم  تسد  ترضح  نآ  هک  مدید  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما يوناز  رب  دوب ، لاسدرخ  یلفط  هک  یلاح  رد  ار  راتخم 
(2 !«.) شوهزیت يا  شوهزیت ! يا  سِّیَک ; ای  سِّیَک ، ای  : » دومرف یم  دیشک و  یم  وا 

یقرواپ

ص 315. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 628 و  ج 2 ، يربط ، خیرات   . 1

هک تهج  نیمه  هب  الامتحا  ص 127 . یشک ، لاجر  ص 344 و  ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2
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رابود ر ماما 

بوسنم ار  هّیناسیک  هقرف  یخرب  .تسا  هدـش  سیک ) هینثت   ) ناسّیک هب  بّقلم  يو  تسا ، هدرب  راک  هب  راـتخم  دروم  رد  ار  سِّیک »  » هملک
ص 345) ج 34 ، راونالاراحب ،  ) .دنناد یم  يو  هب 

هحفص 510

هویش نیرت  یلاع  اب  راتخم  .تسا  هدوب  هدش  باسح  قیقد و  ردق  هچ  ماما  ریبعت  هک  میبای  یم  رد  یبوخ  هب  راتخم  مایق  خیرات  یسررب  اب 
تاساسحا داد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  ياـه  هشیدـنا  یهاـتوک  تّدـم  رد  درک ، یم  يو  یـسانش  مدرم  زا  تیاـکح  هک  یغیلبت  ياـه 

.تخاس لّدبم  هناّحلسم  ياه  مایق  نیرتروشرپ  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  تبسن  ار  نانآ  هتخورفارب 

دوجو اـب  هفوک  هب  دورو  ماـگنه  هفوک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هدـنیامن  ریفـس و  لـیقع » نب  ملـسم   » هک تسا  یـسک  ناـمه  وا 
.درک ناکم  لقن  هورع » نب  یناه   » هناخ هب  یتّدم  زا  سپ  دش و  يو  هناخ  ِیهار  دندوب  هفوک  رد  هک  يدایز  ناگرزب 

« افقلا  » مان هب  يا  هیرق  رد  راتخم » ، » تخاس هدـنکارپ  ملـسم  فارطا  زا  ار  هفوک  مدرم  دـیدهت  باعرا و  اب  دایز » هللادـیبع   » هک یماگنه 
نازابرـس طّـسوت  هار  هناـیم  رد  یلو  درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  ناـهارمه  زا  يدادـعت  اـب  ملـسم  زا  تیاـمح  روـظنم  هب  دوـب و 

.دش نادنز  هناور  ریگتسد و  هللادیبع 

رـس هب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما راکادف  رای  راّمت ، مثیم  شدـنب  مه  رانک  رد  نادـنز  رد  وا  داد  خر  البرک  هعقاو  هک  یتّدـم  مامت  رد 
.درب یم 

: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 

: تفگ راتخم  هب  نادنز  رد  راّمت  مثیم 

ِِهتَْهبَج َو یلَع  اذه  َکِمَدَِـقب  ُأَطَت  َو  ِِهنْجِـس ، ِیف  ُنَْحن  يذَّلا  َراّبَْجلا  اذـه  ُُلتْقَتَف  مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِمَدـِب  ًاِرئاث  ُجِرُْخت  ُِتْلُفت َو  َکَّنِإ  »
وت ِْهیَّدَخ ; 
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رد وت  نم و  زورما  هک  يرگمتـس  نیا  درک و  یهاوخ  ماـیق  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  یهاوخنوخ  هب  دـش و  یهاوـخدازآ  نادـنز  زا 
دوخ ياپ  اب  دناسر و  یهاوخ  لتق  هب  میریسا ، وا  نادنز 

هحفص 511

(1 !«.) درک یهاوخ  بوکدگل  ار  يو  تروص  رس و 

هیلع ) یلع شیالوم  زا  هک  دوب  یبیغ  رابخا  زا  نیا  ًاتدعاق  هکلب  دوب ، هتفگن  دوخ  بناج  زا  ّتیعطاق  نیا  اب  ار  نانخـس  نیا  مثیم  نیقی  هب 
.دوب هدینش  مالسلا )

يدازآ نامرف  دـندروآ ، راد  ياپ  ار  راتخم  هک  یماگنه  یلو  دـش ، رداص  دایز  نبا  يوس  زا  راـتخم  مادـعا  مکح  هک  تشذـگن  يزیچ 
.دوب هدرک  تعافش  وا  يارب  دیزی  دزن  راتخم  رهاوخ  رهوش  رمع  نب  هللادبع  اریز  دیسر ، دایز  نبا  عالّطا  هب  دیزی  يوس  زا  يو 

هتشارفارب ار  لالقتـسا  مچرپ  اجنآ  رد  هک  ریبز ، نب  هللادبع  هب  هّکم  رد  درک و  كرت  ار  هفوک  دایز  نبا  مکح  هب  يدازآ ، زا  سپ  راتخم 
(2) .تسویپ دوب ،

یم دنناد و  یم  ّتقوم  یتحلصم و  ریبز  نبا  هب  نتـسویپ  زا  ار  يو  هزیگنا  دننک ، یم  دای  یکین  هب  راتخم  زا  هک  هعیـش  ياملع  زا  یخرب 
.تسویپ يو  هب  دید ، یم  دّحتم  دوخ  اب  نایوما  اب  تفلاخم  هلمج  زا  فادها ، زا  يا  هراپ  رد  ار  ریبز » نب  هللادبع   » نوچ راتخم  دنیوگ ،

.تخادرپ دوب ، هدش  هدنهانپ  نآ  رد  ریبز  نبا  هک  یهلا  نما  مرح  زا  عافد  هب  ماش ، هاپس  طّسوت  هّکم  هرصاحم  نایرج  رد  يو 

راپسهر تفرگ و  هرانک  يو  زا  دش ، ربخ  اب  يو  تافارحنا  ریبزنبا و  دصاقم  زا  نوچ  راتخم  ماجنارس  تشادن و  یماود  داّحتا  نیا  یلو 
(3) .دش هفوک 

مارآ و مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ِیهاوخنوخ  ینعی  تشاد  رس  رد  هک  یگرزب  فده  يارب  راتخم 
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وت هک  دوب ، زادنا  نینط  يو  ياه  شوگ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ّرس  باحصا  زا  راّمت  مثیم  مرگ  يادص  هراومه  تشادن و  رارق 
رب یفیلکت  تهج  نیا  زا  یناسر و  یم  ناشلامعا  يازس  هب  ار  نالتاق  درک و  یهاوخ  مایق  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  یهاوخنوخ  يارب 

.دنک مادقا  میظع  رما  نیا  هب  يزور  دیاب  هک  درک  یم  ساسحا  دوخ  شود 

یقرواپ

ص 293. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 444-442. ج 4 ، يربط ، خیرات  هب :  دینک  عوجر   . 2

.دعب هب  ص 446  كردم ، نامه   . 3

هحفص 512

مولع ثیداحا و  وا  زا  دش و  هّیفنح » نب  دّمحم   » مزالم یتّدـم  تفر و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نادـنزرف  غارـس  هب  ادـتبا  هک  دوب  نیا 
(1) .تخومآ یم  یمالسا 

دقاـف نیباّوت  شبنج  تفگ : یم  ناـیفوک  هب  هدرتـسگ  تاـغیلبت  اـب  يو  .دوب  نیباّوت  ماـیق  ییافوکـش  اـب  ناـمزمه  هفوک  هب  راـتخم  دورو 
.دشاب دمآراک  ّقفوم و  دناوت  یمن  اذل  تسا و  یماظن  یهدنامزاس 

اب هجیتن  رد  دوبن و  ّقفوم  نایعیـش  بلج  رد  نادـنچ  یلو  دوب ، هدـش  نیباّوت  مایق  رد  فاکـش  ثعاب  يدودـح  ات  دـنچ  ره  يو  تاغیلبت 
هناور ًادّدـجم  هفوک  يریبز  مکاح  دـیزی  نب  هللادـبع  طسوت  دـندوب  هداتفا  تشحو  هب  راتخم  ياه  همانرب  زا  هک  هفوک  فارـشا  کیرحت 

(2) .دیماجنا تسکش  هب  نیباّوت  مایق  هک  دوب  نادنز  رد  راتخم  .دش  نادنز 

رتدعاسم شیوخ  مایق  يارب  ار  هنیمز  يدازآ ، زا  سپ  دش و  دازآ  نادنز  زا  رمع  نب  هللادبع  شرهاوخ  رهوش  تطاسو  اب  رگید  راب  يو 
.دیامن زاغآ  ار  شمایق  دناوخ و  ارف  ترضح  نآ  مان  هب  ار  مدرم  ات  تساوخ  هزاجا  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  زا  تسخن  راب  نیا  .دید 

( مالسلا هیلع  ) ماما یلو 
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، دوب مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نالتاق  زا  ماقتنا  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  يو  راک  زا  تایاور  قباطم  دـنچ  ره  تفریذـپن ، ار  يو  توعد 
(3) .تسا هدومن  یم  يدنسرخ  تیاضر و  راهظا 

(4) .درک زاغآ  يو  مان  هب  ار  شیوخ  توعد  تفر و  هّیفنح » نب  دّمحم   » غارس هب  راتخم  نآ  زا  سپ 

یقرواپ

«. َثیِداحَْالا ُْهنَع  ُذُخْأَی  ِهَّیِفَنَْحلا َو  َْنب  َدَّمَُحم  ُِسلاُجی  َناَک  ِهَنیِدَْملا َو  َیلِإ  ُراتْخُْملا  َلَحَر   » ص 352 ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

ص 470. ج 4 ، يربط ، خیرات  هب :  دوش  هعجارم   . 2

طیارـش و تهج  هب  هکلب  تسین ، راتخم  همانرب  یفن  ینعم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  لمع  هک  دـندقتعم  هعیـش  ياملع  زا  یخرب   . 3
همّالع لاقملا  حـیقنت  هب :  دوش  هعجارم   ) .تسا هدوب  راشف  لرتنک و  تحت  تخـس  هک  هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  ّصاـخ  ّتیعقوم 

( راتخم لاح  حرش  یناقمام ،

ص 74. ج 3 ، بهذلا ، جورم   . 4

هحفص 513

: دسیون یم  شخیرات  رد  يربط » »

: تفگ نینچ  راتخم  ياهاضاقت  خساپ  رد  هّیفنح » دّمحم  »

زا کـی  ره  هلیـسو  هب  دـنوادخ  مراد  تسود  دـنگوس ! ادـخ  هب  ِهِْقلَخ ;  ْنِم  َءاـش  ْنَِـمب  انِّوُدَـع  ْنـِم  اـَنل  َرَـصَْتنا  َهللا  َّنَأ  ُتْدِدَوـَل  ِهللاَوَـف  »
(1 «.) دیامن يرای  ار  ام  تساوخ  هک  شناگدنب 

.دیامن یفّرعم  يو  هدنیامن  ار  دوخ  دنک و  بوسنم  يو  هب  ار  شمایق  راتخم  هک  دوب  یفاک  هّیفنح  دّمحم  مهبم  خساپ  نیمه 

2 راتخم مایق 

حیضوت

زا ًامیقتسم  ار  وا  راتفگ  تّحص  ات  هدش  زاجح  ِیهار  نایعیش ، زا  یخرب  یّتح  درک ، عمج  دوخ  درگ  هب  ار  نایعیـش  هلیـسو  نیدب  راتخم 
(2) .دنونشب هّیفنح » دّمحم  »

مامت یتدارا  شراوگرزب  ردپ  دننامه  دوب و  جِـحْذَم »  » فورعم هلیبق  ناگرزب  زا  هک  رتشا  کلام  دـنمورب  دـنزرف  رتشا  میهاربا  تیامح 
یگرزب کمک  تسناوت  یم  تشاد ، شنادناخ  و  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هب  تبسن 
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.دشاب راتخم  هب 

تکرش زین  نیباّوت  مایق  رد  میهاربا  یّتح  تسیرگن ، یم  راتخم  مایق  هلأسم  هب  دیدرت  اب  يو  یلو  .دوب  انـشآ  يا  هرهچ  همه ، دزن  میهاربا 
.تشادن

تـسناوت یم  يو ، هزاوآدنلب  ذفان و  ّتیـصخش  هک  یلاح  رد  دوش ;  مامت  نارگ  يو  نارای  راتخم و  يارب  تسناوت  یم  میهاربا  دـیدرت 
يارب ار  يو  هک  نآ  ات  تسب  راک  هب  میهاربا  بذـج  يارب  ار  شیوخ  تّمه  مامت  راـتخم  هک  دوب  نیا  دـیامن ، یعطق  ار  راـتخم  يزوریپ 

(3) .دومن يراکمه  هب  رضاح  راکیپ  نیا  رد  روضح 

بش ار  نآ  زاغآ  خیرات  دومن و  مهارف  رتشا  میهاربا  تروشم  اب  ار  مایق  تامّدقم  راتخم 

یقرواپ

ص 214. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 492 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 492. ج 4 ، يربط ، خیرات   . 2

ص 494. ج 4 ، كردم ، نامه   . 3

هحفص 514

(1) .داد رارق  يرجه  لاس 66  لّوالا  عیبر  هبنش 14  جنپ 

رادناتـسا عیطم » نب  هللادـبع   » هب وا  ماـیق  تاکرادـت  راـبخا  دـنامن و  یفخم  تموـکح  ناـسوساج  مشچ  زا  راـتخم  هناـیفخم  تاـکّرحت 
اه هار  مامت  رد  ار  یتموکح  نازابرس  دید  یم  نیگمهس  ثداوح  نتسبآ  ار  هفوک  هک  يو  .دیـسر  هفوک  رد  ریبز » نب  هللادبع   » بوصنم

.درک مالعا  یماظن  تموکح  رهش  رد  تشامگ و 

سپ لاس 66 ه  لّوالا  عیبر  هبنـش 12  هس  بش  رتشا  میهاربا  اریز  .دتفا  ولج  هب  راتخم  مایق  ات  دش  بجوم  هفوک ، ِيریبز  ِمکاح  تامادقا 
یتّینما نارومأم  هار  نیب  رد  .دوب  راپـسهر  راتخم  لزنم  يوس  هب  دنتـشادرب  رد  حالـس  هک  یلاح  رد  نارای  زا  یعمج  اـب  برغم  زاـمن  زا 

رد تسرد  تفرگ و  ار  نازابرس  زا  یکی  هزین  درب و  تسد  میهاربا  یلو  دنتسب  يو  رب  ار  هار  تموکح ،
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.تخاس نیمز  رب  شقن  ار  يو  درک و  ورف  هفوک  سیلپ  سیئر  يولگ 

.دنداد شرازگ  هفوک  رادناتسا  هب  ار  نایرج  دندش و  يراوتم  هدز  تشحو  هنحص  نیا  ندید  اب  مکاح  نازابرس 

(2) .دنک زاغآ  َْنیَسُْحلا » ِتاراَثلای   » راعش اب  ار  شمایق  بش  نامه  رد  دریگب  میمصت  راتخم  ات  دش  بجوم  هثداح  نیا 

.دروآ شوج  هب  ترضح  نآ  نادنمتدارا  ياه  گر  رد  ار  نوخ  دنک و  رجفنم  ار  نایعیـش  هدش  هدرـشف  ضغب  ات  دوب  یفاک  راعـش  نیا 
نازرابم فّرـصت  هب  رهـش  ناما  یب  دربن  زور  هس  زا  سپ  اهنت  هک  دـندرب  شروی  یتموکح  نازابرـس  هب  هناراکادـف  نانچ  هعیـش  ناناوج 

.تخیرگ هرصب  يوس  هب  هفوک  يریبز  رادناتسا  عیطم  نب  هللادبع  دمآرد و 

: تفگ مدرم  هب  باطخ  تفر و  ربنم  زارف  رب  هفوک  ندرک  دازآ  زا  سپ  راتخم 

ِداهِج َو  ِْتیَْبلا ، ِلْهَأ  ِءامِِدب  ِبَلَّطلا  ِهِِّیبَن َو  ِهَّنُس  ِهللا َو  ِباتِک  یلَع  ینوُِعیاُبت  »

یقرواپ

ص 216. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 496 و  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 258. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  هب :  دوش  عوجر  نینچمه  ص 103 و  ج 6 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 498 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 515

زا عافد  نافرحنم و  اب  داهج  تیب و  لها  ِیهاوخنوخ  شربمایپ و  ّتنـس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  نم  اب  ِءافَعُّضلا ;  ِنَع  ِْعفَّدـلا  َنیِّلِحُْملا َو 
(1 «.) دینک تعیب  افعض 

: درک یم  دیدهت  ار  راتخم  ياپون  تموکح  فرط  هس  زا  تخسرس ، نمشد  هس  یلو 

.لامش يوس  زا  ناورمینب ، يربهر  هب  ماش  تموکح   1

(. هّکم  ) بونج هیحان  زا  ریبز ، نب  هللادبع  تموکح   2

.قارع لخاد  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نالتاق  فارشا و  زا  یلخاد ، بالقنا  دض   3

تردق هب  دنتسناوت  یمن  هّیما  ینب  هک  دوب  یعیبط 
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هب هزاـت  هک  ناورم  کلملادـبع  هک  دوـب  نیا  .دـننک  لّـمحت  دوـب ، زور  نآ  رد  مالـسا  ياـیند  بـلق  هـک  قارع  رد  ار  نایعیـش  ندیـسر 
.دریگ تسدب  ار  هفوک  رما  مامز  دوخ  دنک و  بوکرس  ار  راتخم  مایق  ات  درک  رومأم  ار  دایز  نب  هللادیبع  دوب ، هدیسر  تموکح 

.درک مازعا  یگنج  هقطنم  هب  ورین  رازه  تفه  اب  ار  رتشا  میهاربا  راتخم ، .دز  ودرا  لصوم »  » یلاوح رد  دایز  نبا  رکشل 

نارگید و  نشوجلا » يذ  نب  رمش  «، » یعبر نب  ثَبَش   » نوچ مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نالتاق  هفوک و  ناسانـشرس  فرط ، نآ  زا  یلو 
هب هدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  رتشا ، میهاربا  تبیغ  رد  دندوب ، هداتفا  تشحو  هب  هفوک  رد  نایعیـش  راتخم و  ّتیمکاح  زا  تّدش  هب  هک 
ات داد  مایپ  رتشا  میهاربا  يارب  تقولا ، عفد  اب  راتخم  .دندرک  هرصاحم  ار  هرامالاراد »  » دندرب و شروی  هفوک  رد  راتخم  ياهورین  يایاقب 

.دومن بوکرس  ار  هفوک  ناسانشرس  هئطوت  تردق ، اب  تفاتش و  راتخم  يرای  هب  زین  وا  .ددرگرب  هفوک  هب  ًاعیرس 

هناور ًادّدجم  ار  رتشا  میهاربا  هفوک ، رد  هناحوبذم  ِتکرح  نیا  یبوکرس  زا  سپ  راتخم 

یقرواپ

ِْنیَسُْحلا َو ِمَِدب  ِبَلَّطلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّنُس  ِهللا َو  ِباتِک  یلَع  ُهوُعَیاب  : » تسا هدمآ  یسوط  خیـش  یلاما  رد  ص 508 . ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1
«. ِءافَعُّضلا ِنَع  ِْعفَّدلا 

هحفص 516

.تخادرپ ربمایپ  نادناخ  یهاوخنوخ  هب  دوخ  درک و  دایز  نبا  اب  گنج 

هناخدور هب  ار  دوخ  رارف  نیح  رد  نانآ  زا  يا  هّدـع  هک  تخیر  مهرد  نانچ  ار  دایزنبا  هاپـس  لـصوم »  » یخـسرف جـنپ  رد  رتشا  میهاربا 
.دندش قرغ  دندنکفا و 

دایز و نب  هللادـیبع  نوچ  هّیما  ینب  هدولآ  رـصانع  زا  يرایـسب  داـتفا  قاـفّتا  يرجه  لاـس 67  ياروشاـع  زور  تسرد  هک  دربـن  نیا  رد 
نب نیصح 
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.دندیسر تکاله  هب  ریَُمن 

دزن هفوک  هب  ار  شرـس  دـنازوس و  ار  شدـسج  تخاس و  مین  ود  ار  لدگنـس  راوخنوخ  درم  نآ  دایز  نبا  شریـشمش ، اـب  دوخ  میهاربا 
(1) .دش داش  نآ  ندید  اب  ماما  هک  داتسرف  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  دزن  هنیدم  هب  ار  نآ  زین  وا  .داتسرف  راتخم 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  .درک  هیده  مشاه  ینب  هب  ار  یلاحشوخ  جوم  دایز ، نبا  تکاله  ربخ 

هثداح زا  سپ  دایِز ;  ُْنب  ِهللاُدـْیَبُع  َِلُتق  یّتَح  جَـجِح ، َسْمَخ  ٌناخُد  ٍّیِمِـشاه  ِراد  ِیف  َِیئُر  َو َال  ْتَبَـضَتْخا ، َو َال  ٌهَّیِمِـشاه ، ْتَلَحَتْکا  اَـم  »
هب اذغ ) تخپ  تهج   ) يدود مشاه  ینب  هناخ  رد  لاس  جنپ  تّدم  هب  درکن و  شیارآ  ار  دوخ  مشاه  ینب  زا  ینز  چـیه  البرک  شارخلد 

(2 «.) دیسر تکاله  هب  دایز  نبا  ثیبخ ) درم  نآ   ) هک نآ  ات  تساخنرب  اوه 

هب کی  ره  .تخاـس  شیوخ  همعط  ار  ـالبرک  ناـیناج  یکدـنا  هلـصاف  رد  هک  دوب  دـیدش  روشرپ و  ناـنچ  ـالبرک  هلتق  زا  ماـقتنا  شتآ 
نارس و نماد  اهنت  هن  شتآ  نیا  .دندیـسر  دوخ  نیگنن  لامعا  يازـس  هب  تازاجم  ّدشا  هب  دندوب  هدش  بکترم  هک  یتشز  لمع  ِبسانت 

: يرصم داقع  هتفگ  هب  هکلب  تفرگ  ار  البرک  هشیپ  تیانج  ناربهر 

ماما رکشل  زا  ییالاک  ای  هدنار  نابز  رب  يا  هملک  ای  دوب  هدرک  زارد  یتسد  یسک  ره  »

یقرواپ

ج 6، مثعا ، نبا  حوتف  ص 513-516 و ص 556 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 386-383 ;  ج 34 ، راونـالاراحب ، هب :  دوش  هعجارم   . 1
ص 183.

ماما ِمْوَْیلا ;  َِکلذ  ِیف  َّالِإ  ُهُوبَأ  َِلُتق  ُْذنُم  ُّطَق ، ًاکِحاض  َُری  َْمل  مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  : » تسا هدمآ  نینچ  یبوقعی  خیرات  رد 
داّجس
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، یبوقعی خیرات  «. ) دندروآ شدزن  ار  دایز  نبا  رس  هک  زور  نآ  ات  دشن  هدید  نادنخ  دیسر ، تداهـش  هب  شراوگرزب  ردپ  هک  يزور  زا 
ص 259) ج 2 ،

ص 386. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2

هحفص 517

ای شیوخ  لمع  يازـس  دـش ، یم  هدینـش  البرک  هعجاف  رد  تکرـش  يوب  نآ  زا  هک  دوب  هدرک  يراک  اـی  هدوبر ، مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
(1 «.) درک تفایرد  ار  مرج  رب  تناعا 

: دسیون یم  امن  نبا  لوق  زا  راونالاراحب  رد  یسلجم » همّالع  »

ار رتش  ترضح  نآ  لتق  هنارکش  هب  هفوک  رد  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  صوصخم  رتش  اروشاع  زور  رد  رمـش  »
نآ رد  تشوگ  نیا  هک  ییاه  هناخ  نآ  مامت  داد  روتـسد  راتخم  .دومن  میـسقت  ترـضح  نآ  نانمـشد  نیب  ار  شتـشوگ  هدرک و  حـبذ 

(2 !!«.) دندش مادعا  ، دندروخ تشوگ  نآ  زا  یهاگآ  ملع و  اب  هک  يدارفا  همه  دندرک و  ناریو  هدش  دراو 

ّلحم هک  اهنآ  ياه  هناخ  ندرک  ناریو  نتخوس ، هب  هتـشذگ و  نالتاق  لـتق  زا  راـک  هک  دوب  يّدـج  ناـنچ  تازاـجم  يارجا  رد  راـتخم 
اهنآ تایانج  هک  ارچ  تسناد  ناوت  یمن  يرگداد  تلادع و  زج  يزیچ  ار  اه  يریگ  تخس  نیا  همه  یلو  .دیـسر  دوب  تنایخ  هئطوت و 

.دوب نیا  زا  شیب 

دربن نیرخآ 

ریبز نب  هللادبع  ردارب  ریبز  نب  بعـصم  دزن  هرـصب  رد  دندوب  هدـش  راد  مخز  راتخم  ریـشمش  زا  هک  هفوک  راکتیانج  نارـس  زا  يدادـعت 
هب ار  بعـصم  مادم  نانآ  .دـندوب  اهنآ  هلمج  زا  البرک  ناراک  تیانج  زا  ثعـشا » نب  دّـمحم   » و یعبر » نب  ثَبَـش   » .دـندوب هدـش  عمج 

(3) .دندرک یم  کیرحت  راتخم  اب  گنج 

(4) .دناد یم  رفن  رازه  هد  دودح  دندوب  هدرک  عامتجا  هرصب  رد  هک  ار  هفوک  نایرارف  دادعت  يرونید » »

یقرواپ

ساّبع ءادهشلاوبا ،  . 1

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 571 

http://www.ghaemiyeh.com


(. فّرصت یکدنا  اب   ) ص 205 يّزعم ، مظاک  دمحم  همجرت  داّقع ، دومحم 

ص 377. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2

ص 558. ج 4 ، يربط ، خیرات   . 3

 . ص 304 لاوطلارابخا ،  . 4

هحفص 518

.تخات راتخم  يوس  هب  تخاس و  مهارف  ار  يرکشل  هفوک ، نایرارف  دوخ و  نازابرس  زا  بعصم  ماجنارس 

اب ار  يرکـشل  دـبلطب  يراـی  تشاد  روـضح  لـصوم )  ) قارع لامـش  رد  تقو  نآ  رد  هـک  رتـشا  مـیهاربا  زا  هـک  نآ  نودـب  زین  راـتخم 
« طیمش نبا   » .دش ینیگمهس  تسکش  لّمحتم  گنج  نیا  رد  راتخم  هاپس  یلو  .داتسرف  بعصم  گنج  هب  طیَمُش » نب  رمحَا   » یهدنامرف

راتخم هاپس  تسکش  زا  سپ  بعصم  .تسکش  مهرد  راتخم  رکشل  دش و  هتـشک  دوخ  نارای  زا  يرایـسب  دادعت  اب  راتخم  هاپـس  هدنامرف 
.تشک ار  شنازابرس  يایاقب  راتخم و  تفاتش و  هفوک  يوس  هب 

(1) .تشاد لاس  ماگنه 63  نآ  رد  يو  تسا  هدوب  لاس 67 ه  ناضمر  يربط 16  لقن  هب  راتخم  ندش  هتشک  خیرات 

یمرگ هب  يو  زا  بعصم  دمآ و  هفوک  هب  تمواقم  نودب  زین  يو  دناوخ ، ارف  هفوک  هب  ار  رتشا  میهاربا  هفوک ، فّرـصت  زا  سپ  بعـصم 
(2) .درک لابقتسا 

ّتیمکاـح زا  هفوک  رگید  راـب  کـی  بیترت  نیدـب  تفرگ و  رارق  ناـیریبز  هرطیـس  تحت  رد  قارع  ، هفوکرد راـتخمتموکح  طوقـس  اـب 
.دش جراخ  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نادنمتدارا  نایعیش و 

گنج نآ  رد  .درک  هناور  هفوک  يوس  هب  بعـصم  گنج  هب  ار  یمیظع  هاپـس  ناورم » کلملادبع   » لاس 72 ه رد  هک  تشذـگن  يزیچ 
تـسد هب  قارع  دندش و  هتـشک  یگلاس  نس 40  رد  رتـشا  میهاربا  یگلاـس و  نس 36  رد  بصعم  دروـخ و  تسکـش  بعـصم  شترا 

.داتفا نایناورم 

يدرم یعخن  ملسموبا  دنداهن ، ناورم  کلملادبع  دزن  ار  بعصم  هدیرب  رس  هک  یتقو 
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: تفگ تساخرب و  برع  زا 

دایز نبا  ولج  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  هدیرب  رس  هک  مدید  هرامالاراد  نیمه  رد  نم  »

یقرواپ

ص 577. ج 4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 309. لاوطلا ، رابخا   . 2

هحفص 519

رس کنیا  بعـصم و  دزن  ار  راتخم  رـس  دعب  یتّدم  مدید و  راتخم  يولج  هطقن  نیمه  رد  ار  دایز  نبا  هدیرب  رـس  دعب  يدنچ  و  دنداهن ،
.»)!؟ دنک هچ  وت  اب  راگزور  ات   ) منیب یم  وت  دزن  ار  بعصم 

(1) .دننک ناریو  ار  لحم  نآ  داد  روتسد  داتفا و  تشحو  هب  تخس  نخس ، نیا  ندینش  زا  کلملادبع 

دنمشوه برع  يدرم ز  هرسکی 

دنپ يور  زا  کلملادبع  هب  تفگ 

هاگ هیکت  نیا  دنسم و  نیمه  يور 

هاگراب نیا  هّبق و  نیمه  ریز 

دایز نبا  ِرب  مدید  مدوب و 

دابم ممشچ  ود  هک  مدید  هچ  هآ 

نامسآ رپس  نوچ  يرس  هزات 

ناهن شیور  دیشروخ ز  تعلط 

رس هریخ  نآ  رس  يدنچ  دعب ز 

رپس يور  هب  راتخم  ِرب  ُدب 

دش رادرس  رس و  بعصم  هک  دعب 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 573 

http://www.ghaemiyeh.com


دش راتخم  ِرس  وا  شوخ  تسد 

راک ياضاقت  هب  بعصم  ِرس  نیا 

! راگزور رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات 

يدنب عمج  لیلحت و 

دوبن و البرک  نایناج  زا  ماقتنا  )و  مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  ِیهاوخنوخ  زج  يزیچ  راتخم  مایق  یلـصا  هرهوج  دـش  هظحالم  هک  ناـنچ 
رد ار  هعیش  ناناوج  ياه  نوخ  ِْنیَـسُْحلا » ِتاراَثلای   » نیرفآ تکرح  راعـش  باختنا  اب  يو  .دمآرب  فده  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  راتخم 

.دروآ شوج  هب  ناشیاه  گر 

.دشاب زاسراک  ّرثؤم و  ماقتنا ، ناجیه  روش و  داجیا  رد  تسناوت  یمن  هزادنا  نیا  ات  يراعش  چیه  راگزور  نآ  رد  دوب  یهیدب 

یقرواپ

ص 109. ج 3 ، بهذلا ، جورم   . 1

هحفص 520

ناراک تیانج  ياهرـس  نداتـسرف  و  هّیفنح » دّـمحم   » هژیو هب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نادـنزرف  اب  هطبار  داجیا  اب  يو  رگید  يوس  زا 
البرک

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 574 

http://www.ghaemiyeh.com


.داد دنویپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  اب  ار  مایق  هدرپ  تشپ  يونعم و  يربهر  عقاو  هب  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  دزن  هب 

درک حـتف  ار  هفوک  هک  يزور  داد و  یم  تبـسن  وا  هب  ار  ماـیق  يربـهر  درک و  یم  یفّرعم  هّیفنح » دّـمحم   » هدـنیامن ار  دوخ  هراوـمه  وا 
.دناوخارف شیوخ  تعیب  هب  ترضح ، نآ  تیب  لها  )و  مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  طرش  هب  ار  مدرم 

تسکش يدرف  ار  وا  ناوت  یمن  زگره  یلو  دش ، هدیچرب  بعـصم  تسد  هب  ماجنارـس  تفاین و  ینادنچ  ماود  راتخم  تموکح  دنچ  ره 
ماـما بلق  اـهراب  دیـسر و  یبوـخ  هب  دوـب  ـالبرک  ناـیناج  نـالتاق و  زا  ماـقتنا  ناـمه  هک  شیوـخ  دـنلب  فدـه  هب  وا  .تسناد  هدروـخ 

.دش هار  نیا  يادف  شدوخ  دوجو  ماجنارس  دنچ  ره  دومن ، دنسرخ  ار  مشاه  ینب  )و  مالسلا هیلع  ) داّجس

دش اجب  هچ  دش ، ادف  هناناج  هر  رد  رس 

! دش اجب  هچ  دش ، ادا  ْنیَد  نیا  مندرگ  زا 

تشگنا رس  رب  انح  هتسب  ملد  نوخ  زا 

! دش اجب  هچ  دش ، امن  تشگنا  ملد  نوخ 

هّیما ینب  ضارقنا  د )

هراشا

ّولمم يدودحم ، ياه  لاس  رد  زج  اهنآ ، هلاس  داتـشه  هاتوک  تموکح  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هّیما  ینب  تموکح  خیرات  یـسررب 
.دوب عیرس  ياه  ییاجباج  میظع و  تالکشم  اه ، يریگرد  اه ، یناماسبان  تارطاخم ، زا 

سپ یکی  ار  تموکح  مامز  ناورم  لآ  نایفـسوبا و  لآ  زا  رفن  هدراهچ  .تسا  ناسنا  کی  یعیبط  رمع  ربارب  ًاـبیرقت  هک  تّدـم  نیا  رد 
.تسا هدوب  زور  داتفه  طقف  یـضعب  هام و  دـنچ  ای  کی ، دودـح  طقف  ناـشتموکح  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنتفرگ  تسد  رد  يرگید  زا 

هیصوت هب  هک  دوب  نیا  شتّلع  دیاش  دیماجنا و  لوط  هب  لاس  تسیب  دودح  هک  دوب  کلملادبع »  » ِتموکح تموکح ، نیرت  ینالوط 
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زا تسد  دادن و  شوگ  جاّجح »  » ياه

هحفص 521

(1) .دیشک مشاه » ینب   » يزیرنوخ

ینینوخ ياه  تضهن  اه و  مایق  اب  هراومه  دندیدن ، دوخ  هب  شمارآ  يور  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  هّیما  ینب  عقاو  رد 
.تسا هدوب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  اهنآ  همه  یلصا  هیام  هک  دندوب  هجاوم 

ِتاراَثلای  » نوچ ییاهراعـش  لوح  ار  مدرم  فلتخم  ياه  هدوت  تفرگ و  یم  لکـش  رانک  هشوگ و  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اـه  شبنج 
درک و یم  عمج  دوب ، راگزور  نآ  جیار  هّکس  هک  هلآو ») هیلع  هللا  یلص  ) دَّمَُحم ِلآ  ْنِم  اضِّرلَا   » و ِْتیَْبلا » ِلْهَأ  ْنِم  اضِّرلَا   » و ِْنیَـسُْحلا »
بت و رد  ناسارخ  هرخالاب  ماش و  زاجح ، قارع ، .دـش  یم  جراخ  نانآ  هرطیـس  زا  هّیما  ینب  تموکح  ورملق  زا  یتمـسق  يدـنچ ، زا  ره 

.تخوس یم  اه  بالقنا  نیا  بات 

تاغیلبت لاس  لهچ  رب  دوب  ینالطب  ّطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادنزرف  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هنامولظم  تداهـش  عقاو  هب 
.دندوب هدز  اج  یمالسا  تلود  ار  دوخ  بیرف ، گنرین و  اب  هک  هّیما  ینب  مومسم 

عورشمان تشادرب و  يوما  نایوگ  غورد  هرهچ  زا  باقن  داد و  ناشن  مدرم  هب  ار  یعقاو  مالسا  هرهچ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هسامح 
.دناسر تابثا  هب  ار  نانآ  تنطلس  ندوب 

ماـما یهاوـخنوخ  زج  يراعـش  چـیه  هب  راـگزور  نآ  مدرم  ياـه  هدوـت  هک  تسا  ّتیعقاو  نـیا  رگ  ناـیب  اـه  ماـیق  نآ  خـیرات  یـسررب 
دندوب هدروآ  دراو  نایفسوبا  لآ  رب  ار  هبرض  نیرخآ  هک  نایساّبع  یّتح  .دنداهن  یمن  یعقو  هّیما ، ینب  زا  ماقتنا  و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح

.دندش راوس  تفالخ  بکرم  رب  دندیسر و  شیوخ  دصاقم  هب  راعش  نیمه  هانپ  رد 

هّیما ینب  زا  ماقتنا  نایساّبع و  مایق 

یقرواپ

ص 418 و ج ج 6 ، ماما ، مایپ  هب :  دوش  هعجارم   . 1
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هبطخ 87. لیذ  ص 594 ، ، 3

هحفص 522

هدز ناسارخ  رد  یناسارخ  ملسموبا  يربهر  هب  نایعیش  زا  یهورگ  طّسوت  لاس 132 ه  رد  نایساّبع  مایق  هّقرج  نیلّوا  خیرات ، تداهش  هب 
زا ماقتنا  دصق  هب  نانآ  .دش 

اب دندیروش و  دنتشاد ، شیوخ  هایس  هدنورپ  رد  ار  البرک  هعجاف  گنن  هک  هّیما  ینب 

يا هخاش   ) نایساّبع یلو  دنتشاذگ ، هزرابم  نادیم  هب  اپ  هلآو ») هیلع  هللا  یلص  ) دَّمَُحم ِلآ  ْنِم  اضِّرلَا   » راعش

یعقاو قیداصم  ِتخانش  رد  مدرم  یهاگآان  تلفغ و  زا  مشاه ) ینب  زا 

علق و رد  نانآ  يزوریپ  لماع  نیرتّرثؤم  نیقی  هب  یلو  دندرک ; هرداصم  دوخ  عفن  هب  ار  نایعیـش  هدمآ  ناجیه  هب  ِتاساسحا  تیب ، لها 
اب نانآ  .تسا  هدوب  ترضح  نآ  نادناخ  ّتیمولظم  حرش  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  یهاوخنوخ  راعـش  نامه  هّیما ، ینب  ندرک  عمق 

.دندیچرب ار  هّیما  ینب  نیگنن  تموکح  طاسب  ماجنارس  دنتخورفارب و  هّیما  ینب  ّدض  رب  ار  مدرم  مشخ  شتآ  راعش ، نیا  باختنا 

دندروآ یـساّبع  هفیلخ  نیتـسخن  ساـّبعلاوبا »  » دزن ار  يوما  هفیلخ  نیرخآ  ناورم  هدـیرب  رـس  هک  یماـگنه  دـیدحلا » یبا  نبا   » لـقن هب 
: تفگ ناورم »  » هدیرب رس  هب  باطخ  تشادرب و  هدجس  زا  رس  هاگنآ  دروآ و  اج  هب  ینالوط  يا  هدجس  ساّبعلاوبا » »

«. درک زوریپ  وت  رب  ارم  تفرگ و  تا  هلیبق  وت و  زا  ارم  ماقتنا  هک  میوگ  یم  ساپس  ار  ادخ  »

ار مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح نوخ  ماقتنا  هّیما ، ینب  زا  نت  رازه  ود  نتـشک  اب  نم  اریز  مرادـن  گرم  زا  یکاب  رگید  کـنیا  : » دوزفا هاـگنآ 
(1 «.) متفرگ

! خیرات ياه  یتفگش 

: میناوخ یم  ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  یگدنز  خیرات  رد 

یتخس ماقتنا  هّیما  ینب  نارس  زا  هنوگچ  هک  دوب  رکف  رد  تسشن ، تردق  تخت  رب  یسابع  هفیلخ  نیتسخن  حاّفس » هللادبع   » هک یماگنه  »
نیمه رد  .دریگب 
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.دنتساوخ ناما  وا  زا  دنتشون و  همان  وا  هب  دندوب ، هدش  هدنکارپ  هک  هّیما  ینب  نارس  ماّیا ،

کمک هب  هک  تشون  داد و  اهنآ  هب  يزیمآ  ّتبحم  خساپ  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  حاّفس » »

یقرواپ

ص 257. ج 3 ، بهذلا ، جورم  هب :  دوش  هعجارم  نینچمه  ص 130 ;  ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 523

هیواعم نادناخ  و  ناورم » لآ   » و دایز » لآ   » نارـس اذـل  ; داد دـهاوخ  رارق  شـشخب  اطع و  دروم  ار  نانآ  تسا و  دـنمزاین  تخـس  اهنآ 
.دندش رضاح  وا  دزن  دنتفگ و  خساپ  ار  وا  توعد 

ارچ هک  تخیگنارب  ار  مدرم  یتفگش  نیا  دندرک و  بصن  اهنآ  يارب  هتسارآ  هرقن  الط و  رویز  هب  هک  ییاه  یسرک  داد  روتسد  حاّفس » »
.دنک یم  راتفر  نینچ  ناراکتیانج  نیا  اب  حاّفس » »

تـساوخرد هدیـسر و  هار  زا  دولآرابغ  هدـیلوژ و  يدرم  هک  داد  ربخ  حاّفـس »  » هب دـش و  سلجم  دراو  نایرابرد  زا  یکی  عقوم  نیا  رد 
.دراد يروف  تاقالم 

.دوش دراو  دییوگب  دشاب ; رعاش  ِْفیَدُس »  » دیاب ًاتدعاق  تفگ : تخانش ، ار  وا  فاصوا  نیا  اب  حاّفس » »

، اناوت يرعاش  وا  دنتـسناد  یم  اریز  دـمآرد ; هزرل  هب  ناشمادـنا  دـیرپ و  ناشیاه  هرهچ  زا  گـنر  فیدُـس »  » ماـن ندینـش  اـب  هّیما » ینب  »
.تسا هّیما  ینب  تخسرس  نانمشد  زا  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  ناتسود و  زا  عاجش و  حیصف ،

تئارق مشاه  ینب  رب  هّیما  ینب  ياه  ملظ  دروم  رد  يا  هدنهد  ناکت  راعشا  داتفا ، هّیما  ینب  هب  شهاگن  هک  یماگنه  دش ; دراو  فیدُس » »
: دوب تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  درک 

ِْدیَز ِْنیَسُْحلا َو  َعَرْصَم  اوُرُکْذا  َو 

ِساَرْهِْملا ِِبناِجب  لِیتَق  َو 

یَحْضَأ َناَّرَِحب  يِذَّلا  َلِیتَْقلا  َو 

ِساَتَت َهبْرُغ َو  َْنَیب  ًایِواث 

نآ ار و  دیز  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح تداهش  ّلحم  دیروآدای ! هب  »
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.دیشون تداهش  تبرش  دُحا ) رد  هزمح  تداهش  هب  هراشا   ) سارهم رد  هک  يدیهش 

«. دش هدرپس  یشومارف  هب  وا ) هزانج  یّتح   ) دوب و ییاهنت  رد  ناهاگماش  ات  دیسر و  تداهش  هب  ناّرح  رد  هک  يدیهش  نآ  و 

رد ساّبع  ینب  مشاه و  ینب  فیراعم  زا  یکی  دّمحم » نب  میهاربا   » تداهش هب  هراشا  )

هحفص 524

(1 (.) تسا قارع  یلامش  ياهزرم  یگیدزن  رد  ناّرح  نیمزرس 

ینب هب  ور  سپس  دومن ;  صخرم  ار  وا  مزاس و  دونشخ  ار  وت  ات  ایب  ادرف  تفگ : وا  هب  دنهدب و  فیدُس »  » هب یتعلخ  داد  روتسد  حاّفس » »
مارتحا دروم  امش  دیوگب ; نخـس  دوخ  یلاوم  هرابرد  درادن  قح  وا  دیاین ، نارگ  امـش  رب  مالغ  هدرب و  نیا  نانخـس  تفگ : درک و  هّیما 

!( دییایب ادرف  دیورب و   ) دیتسه نم 

يرت شیب  هورگ  یلو  مینک ; رارف  هک  تسا  نآ  رتهب  دنتفگ : یضعب  .دنتخادرپ  تروشم  هب  حاّفس  دزن  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  هّیما  ینب 
.دنادرگرب ار  هفیلخ  رظن  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  فیدُس »  » هداد و ام  هب  یکین  هدعو  هفیلخ  هک  دنداد  رظن 

: تفگ درک و  حاّفس  هب  ور  دش و  دراو  رعاش  فیدُس »  » ناهگان داد ; ار  هّیما  ینب  زا  ییاریذپ  روتسد  وا  دندمآ ; حاّفس »  » دزن همه  ادرف 

ینب يرگدادیب  ملظ و  زا  هک  دناوخ  یّجیهم  رایسب  راعشا  سپس  يرارشا .» هدنـشک  وت  ییاهنوخ ; هدنریگ  ماقتنا  وت  داب ! تیادف  مردپ  »
.تفگ یم  نخس  البرک  نادیهش  رب  اهنآ  ملظ  زا  ًاصوصخم  هّیما 

ار هتـشذگ  وگم و  نانخـس  نیا  زا  رگید  درگرب و  یلو  يراد ; مارتحا  نم  رظن  رد  وت  تفگ : فیدُس »  » هب تفـشآرب و  ًارهاظ  حاّفـس » »
.نک شومارف 

ار فیدُس »  » میهاوخب هفیلخ  زا  دیاب  دنتفگ : دنتخادرپ ; روش  هب  دندمآ و  نوریب  حاّفس »  » خاک زا  هّیما  ینب 
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.درک دهاوخ  راتفرگ  ار  ام  وا  زیمآ  کیرحت  نانخس  هنرگ  دنک و  مادعا 

!؟ ینک یم  هلجع  ردق  نیا  ارچ  وت  رب  ياو  تفگ : درک و  راضحا  ار  فیدُس »  » ماگنه بش  حاّفس » »

هیرگ دـنلب  دـنلب  سپـس  يریگ »؟ یمن  ماقتنا  اهنآ  زا  ارچ  .مرادـن  لّمحت  نیا  زا  شیب  هدـش و  زیربل  نم  ربص  هنامیپ  : » تفگ فیدُـس » »
مشاه ینب  رب  هّیما  ینب  ملاظم  رد  يراعشا  درک و 

یقرواپ

ص 235. ج 2 ، نادلبلا ، مجعم   . 1

هحفص 525

دمآ شوه  هب  هک  یماگنه  تفر ; شوه  زا  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  زین  فیدُس »  » .تسیرگ تّدش  هب  داد و  ناکت  ار  حاّفس  هک  دناوخ 
بش نآ  فیدُس »  » اّما .ایب  ادرف  باوخب و  مارآ  ار  بشما  ورب  دیسر ! یهاوخ  تدوصقم  هب  هدیسر و  ارف  اهنآ  زور  تفگ  وا  هب  حاّفس » »

.دنک افو  شا  هدعو  هب  حاّفس  تساوخ  یم  وا  زا  درک و  یم  تاجانم  ادخ  اب  هتسویپ  تفرن و  باوخ  هب 

موجه رـصق  فرط  هب  مدرم  .تسا  هزیاج  اطع و  زور  زورما  هک  دنک  ادـن  يدانم  داد ، روتـسد  هّیما  ینب  لافغا  يارب  دـعب  زور  حاّفـس » »
داد روتسد  تخاس و  حّلسم  ار  دوخ  دنمورین  نامالغ  زا  رفن  دصراهچ  حاّفـس  .دش  شخپ  اهنآ  نایم  رد  ییاهرانید  مهرد و  دندروآ و 

.دیناسرب لتق  هب  ار  نارضاح  همه  متشادرب ، رس  زا  ار  همامع  نم  هک  یماگنه 

اهنآ منک ؟ عورـش  یـسک  هچ  زا  تسا ; هزیاـج  اـطع و  زور  زورما  تفگ : درک و  هّیما  ینب  هب  ور  تفرگ و  رارق  دوخ  ياـج  رد  حاّـفس 
! نک عورش  مشاه  ینب  زا  دنتفگ : حاّفس  دنیاشوخ  يارب 

.دریگب ار  دوخ  ياطع  دیایب و  ّبلطملادبع » نب  هزمح  : » تفگ دوب ، هدش  ینابت  وا  اب  هک  نامالغ  زا  یکی 

اجنآ رد  هک  فیدُس 
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لتق هب  ار  وا  اـت  تشاداو  ار  یـشحو » « » دـنه  » ماـن هب  هّیما  ینب  زا  ینز  تفگ  ارچ ؟ تفگ : حاّفـس  .تـسین  هزمح  تـفگ : دوـب ، رـضاح 
.تفرگ نادند  ریز  دروآ و  نوریب  ار  وا  رگج  سپس  دناسرب ;

.نزب ادص  ار  يرگید  متشادن ، ربخ  نم  بجع ! تفگ : حاّفس 

.دریگب ار  دوخ  ياطع  دیایب و  لیقع » نب  ملسم  : » دز ادص  مالغ 

رد تسب و  وا  ياپ  هب  بانط  دز و  ندرگ  ار  وا  دایز » نب  هللادیبع  : » تفگ باوج  رد  فیدـس  هدـش ؟ هچ  دیـسرپ : حاّفـس  دـشن ; يربخ 
.دینادرگ هفوک  ياهرازاب 

هیلع ) نیسح ماما  هب  ات  دز ، ادص  ار  کی  کی  داد و  همادا  نانچمه  مالغ  دینک و  بلط  ار  يرگید  متـسناد ; یمن  بجع ! تفگ : حاّفس 
میهاربا یلع و  نب  دیز  ساّبعلا و  لضفلاوبا  و  مالسلا )

هحفص 526

دوب اجنیا  .دندرک  ادیپ  نیقی  دوخ  گرم  هب  دندینـش ، ار  نانخـس  نیاو  دندید  ار  هنحـص  نیا  هک  یماگنه  هّیما  ینب  دیـسر و  دّمحم  نب 
زا هک  درک  ءاشنا  يراعشا  فیدُس »  » درک و هراشا  فیدُس  هب  شمشچ  اب  دش و  نایامن  الماک  حاّفس  هرهچ  رد  بضغو  مشخ  راثآ  هک 

: تسا ریز  تیب  ود  هلمج 

ُمِشاه یَضْرَتَس  ْنَأ  ُهَّیَمُأ  ْتَبِسَح 

اَُهْنیَسُح اَهُْدیَز َو  ُبَهْذَی  اْهنَع َو 

ِهِّیِصَو دَّمَُحم َو  ِّقَح  َْتبِذَک َو 

اَهَنُونُظ ُءییُِسی  اَم  ُرِْصُبتَس  ًاّقَح 

.دننک یم  شومارف  ار  دیز  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  دنوش و  یم  دونشخ  اهنآ  زا  یناسآ  هب  مشاه  ینب  هک  دنتشادنپ  هّیما  ینب  »

«. دنرب یم  یپ  دوخ  هابتشا  هب  هک  دننیب  یم  ییاهزیچ  يدوز  هب  هک  دنگوس ! وا  ّیصو  دّمحم و  ّقح  هب  دنتفگ ! غورد 

: دز ادص  دش و  هتفشآ  تخس  تخادنا و  رس  زا  ار  همامع  درک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  حاّفس 

ناهاوخنوخ يا  مِشاه ;  ِیَنب  ِتاراَثلای  ِْنیَسُْحلا ، ِتاراَثلای  »
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!«. مشاه ینب  ناهاوخنوخ  يا  نیسح و  ماما 

دسج هک  دیشکن  یلوط  دنداتفا و  هّیما  ینب  نارس  ناج  هب  ریـشمش  اب  دندمآ و  نوریب  اه  هدرپ  تشپ  زا  تمالع  نیا  هدهاشم  اب  نامالغ 
(1) .داتفا نیمز  رب  اهنآ  همه  ناج  یب 

هدومرف نانآ  عیرـس  ضارقنا  هّیما و  ینب  تموکح  اب  طابترا  رد  بیجع  ینیب  شیپ  کـی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما هک  نآ  بلاـج 
: دوب

َو اَهُْفیَس ، اَهُطْوَس َو َال  ِهَّمُْالا  ِهِذه  ْنَع  ُعَفُْری  َو َال  اَهَْوفَص ، ْمُهُدِرُوت  َو  اَهَّرَد ; ْمُهُحَنْمَت  َهَّیَمَأ ; ِیَنب  یَلَع  ٌَهلوقْعَم  اَْینُّدلا  َّنَأ  ُّناَّظلا  َّنُظَی  یَّتَح  »
یضعب ًهَلْمُج ;  اَهَنوُظِْفلَی  َُّمث  ًهَهُْرب ، اَهَنوُمَّعَطَتَی  ِْشیَْعلا  ِذیَِذل  ْنِم  ٌهَّجَم  َیِه  َْلب  .َِکلِذل  ُّناَّظلا  َبَذَک 

یقرواپ

، ماما مایپ  هب :  دوش  هعجارم  دعب ; ) هب  ص 223  ج 7 ، ییوخ ، همّالع  هعاربلا  جاهنم  لقن  قباطم   ) ییحی نب  طول  فنخم  یبا  خیرات   . 1
ص 499-495. ج 6 ،

هحفص 527

یم باریـس  دوخ  لالز  همـشچرس  زا  ار  اهنآ  دـشخب و  یم  نانآ  هب  ار  شیاه  یبوخ  همه  تسا و  هّیما  ینب  ماک  هب  ایند  دـندرک  نامگ 
، دـننک یم  نامگ  نینچ  هک  یناسک  دـش ، دـهاوخن  هتـشادرب  تّما  نیا  رـس  زا  اهنآ  ریـشمش  هنایزات و  هک ) دـندرک  نامگ  زین  و   ) دزاس
ار نآ  یهاتوک  نامز  هک  تسین ، شیب  يا  هعرج  شخب ، تّذل  یگدنز  زا  اهنآ  مهـس  هک  نیا  هچ  دنهابتـشا ) رد  و   ) دنیوگ یم  غورد 

(1 !«.) دننکفا یم  نوریب  دنرب ) ورف  ار  نآ  هک  نآ  زا  لبق   ) سپس دنشچ ، یم 

: دسیون یم  يو  میرب ، یم  نایاپ  هب  يرصم  دنمشناد  داّقع » دومحم  ساّبع   » زا ینخس  اب  ار  شخب  نیا 

هب يروانهپ ، تعسو و  نآ  اب  يروشک  هک  دش  نیا  اروشاع ) زور  هعجاف   ) هّیما ینب  تلود  ياهزور  زا  یکی  دروآ  تسد  »
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میراذـگ و یم  وزارت  رد  ار  فرط  ود  ره  هتـشذگ  رمع  هک  زورما  .تفر  نوریب  ناشگنچ  زا  دـییاپن و  ناسنا  کـی  یعیبط  رمع  هزادـنا 
تسکش زا  رت  هدروخ  تسکش  بولغم و  زا  رت  بولغم  ار ، دیزی )  ) البرک ِزور  ِدنمزوریپ  میجنـس  یم  ار  کی  ره  تخاب  درب و  باسح 

(2 «.) میبای یم  مالسلا )) هیلع  ) نیسح ماما   ) وا فیرح  اب  الماک  ار  يزوریپ  مینیب و  یم  هدروخ 

ینایاپ يدنب  عمج 

زا نامز  تشذگ  اب  البرک  اروشاع و  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ینیـسح  ياروشاع  زاس  هسامح  خیرات  نوماریپ  قیقد  یـسررب  کی  اب 
هدمآ نوریب  یخیرات  هثداح  کی  تروص 

یقرواپ

هبطخ 87. هغالبلا ، جهن   . 1

( فّرصت یکدنا  اب  . ) ص 208-206 يّزعم ، مظاک  دمحم  همجرت  داّقع ، دومحم  ساّبع  هتشون  ءادهشلاوبا ،  . 2

هحفص 528

! نیرفآراختفا زاس و  ناسنا  یبتکم  تسا ، هدش  بتکم  کی  هب  لیدبت  و 

ار ناهج  نارّکفتم  زا  يرایـسب  نیـسحت  دوجوم ، كرادـم  قبط  هتفر و  رتارف  زین  مالـسا  ياهزرم  زا  هکلب  ناهج  نیملـسم  يارب  اهنت  هن 
ملظ بتکم  ار  شبتکم  و  دـننک ، یم  دای  هدیدمتـس  مولظم و  ياـه  ّتلم  ییاـهر  تاـجن و  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  نآ  زا  هتخیگنارب و 

.دنناد یم  يدازآ  فرش و  تّزع و  اب  یگدنز  يزیتس و 

اه و تداشر  اب  المع  ار  فدـه  نیا  هب  لوصو  ياـهراکهار  شا ، هتخاـبکاپ  راداـفو و  ناراـی  بتکم و  نیا  راذـگناینب  هک  نیا  بلاـج 
اّما كدـنا ، ياه  ّتیعمج  یّتح  هک  دـنداد  ناشن  دـنتخومآ و  ناگمه  هب  اه  هبطخ  قیرط  زا  نخـس  اب  اـه و  يدرمیاـپ  اـه و  تعاـجش 

.دنسرب دوخ  يالاو  فادها  هب  دنوش و  زوریپ  اهنآ  رب  دنتسیاب و  نانمشد  هوبنا  ربارب  رد  دنناوت  یم  یهلا  هزیگنا  اب  عاجش و 

ناملاظ و هک  زورما  يایند  رد  میراودیما 
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اپ هب  اروشاع  هسامح  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  هدیدمتـس  ياـه  ّتلم  دـنا ، هتـساخ  اـپ  هب  ناـمولظم  نوخ  ندیـشون  يارب  محر ، یب  نارگمتس 
: يرآ دنزادنارب ; ناهج  زا  ار  نانآ  ّرش  دنزیخ و 

زونه دشوک  یم  تخس  تلادع  وحم  رب  ملظ 

زونه دشون  یم  مولظم  لد  نوخ  زا  ملاظ 

نیسح ملاع  رد  دیواج  دنک  ار  تلادع  ات 

زونه دشوج  یم  ملظ  طاسب  رب  شکاپ  نوخ 

.ِْنیَسُْحلا ِباحْصَأ  یلَع  ِْنیَسُْحلا َو  ِدَالْوَأ  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا ، یَلَع  ُمَالَّسلَا 

نایاپ

اب 11/1/1384 ربارب  نیعبرا 1426 

هحفص 529

هحفص 530

هحفص 531

هحفص 532

هدیزگرب راعشا  مشش :  شخب 

هراشا

نیا غارـس  هب  یهاگن  اب  کی ، ره  یلو  دنا  هدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  یناوارف  نارعاش  البرک ، نیرفآ  هسامح  زادـگناج و  هثداح  زا  سپ 
زین يا  هتـسد  دـنا و  هتخادرپ  نآ  یناـفرع  داـعبا  هب  یهورگ  دـنا ، هدیـشک  ریوـصت  هب  ار  نآ  ّتیموـلظم  دـُعب  یعمج  .تسا  هتفر  هـعقاو 

رد اروشاع  ذوفن  قمع  رگنایب  هثداح ، نیا  داعبا  رگید  داعبا و  نیا  زا  کی  ره  .دـنا  هداد  رارق  هّجوت  دروم  ار  نآ  يزیتس  ملظ  هسامح و 
.تسا رنه  رعش و  هصرع 

یماگنه تسارجام و  کی  زا  ناور  قیمع و  نیشنلد ، حیرشت  دنک ، یم  میسرت  رنه  نابز  اب  مظن و  بلاق  رد  رعاش  هک  يریوصت  الوصا 
زا .دنک  یم  کمک  رتشیب  شرثا  يراگدنام  هب  دشاب ، يرـشب  هعماج  ياه  هغدـغد  ییوگاو  نامیا و  داقتعا ، اب  هتخیمآ  ریوصت  نیا  هک 

.تسناد رنه  بدا و  رعش و  نابز  ار ، البرک  هعقاو  يراگدنام  زومر  نیرتهب  زا  ناوت  یم  ور ، نیا 
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رارق يرتـشیب  هّجوت  دروم  راـثآ  زا  يا  هراـپ  ناـیم  نیا  رد  یلو  دـنا ، هدیـشک  مظن  هب  ار  هثداـح  نیا  مجع  برع و  زا  یناوارف  نارعاـش 
زا یخرب  هاگ  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفرگ 
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هراپ رد  راعش  رعـش و  هنوگ  نیا  يراذگریثأت  تسا ، هدوب  نامولظم  ندروآ  شورخ  هب  هزرابم و  يارب  يراعـش  مدرم و  نابز  درِو  اهنآ 
راچد ار  ناـملاظ  دـهد و  یم  دوخ  ّقح  نتفرگ  يارب  تراـسج  تأرج و  ناـمولظم  هب  تسا ; رتشیب  ینارنخـس  اـه  هد  زا  تاـقوا  زا  يا 

.دزاس یم  بارطضا  تشحو و 

هحفص 533

يا هراپ  هراوگوس و  يا  هراپ  یـسامح ، راعـشا  نیا  زا  يا  هراپ  میروآ ، یم  ار  برع  مجع و  ّمهم  راعـشا  زا  یتمـسق  شخب ، نیا  رد  ام 
.تسا هسامح » گوس و   » زا يا  هتخیمآ  رگید 

هحفص 534

(1) یسراف هدیزگرب  راعشا  زا  یشخب 

قح هاگ  هولج 

تسوت رس  تقیقح  ّقح و  هَگ  هولج  دبا  ات 

تسوت ربکا  یلع  ضیوفت  بتکم  ینعم 

ادخ تایآ  رهظم  ییوت  هک  ینیسح  يا 

تسوت رهوج  رد  وت  ّدج  ردپ و  زا  تفص  نیا 

تخومآ ملاع  هب  ساّبع  یگنادرم  سرد 

تسوت رغاس  رد  هک  هداب  نآ  زا  تسم  دش  هک  نآ  ز 

؟ دنک هچ  سپ  دنکن ، مّسبت  ههام  شش  لفط 

تسوت رغصا  یلع  هدنخ  دنز  گرم  رب  هک  نآ 

یتشگ روای  سک و  یب  الببرک  رد  هک  يا 

تسوت روای  ناهج  قلخ  نیبب  اشگب و  مشچ 

قشع بتکم  ییوت  هک  یّمُأ ) َتنأ و  یبأب  )

تسوت رغصا  یلع  راثآ  رهظم و  ار  قشع 
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تساپب وت  يازع  يوک  ره  هب  هک  ینیسح  يا 

تسوت رورپ  ناج  ِمَد  رد  يرظن  ار  ناقشاع 

ار وت  ياپارس  هسوب  دنزب  نارهم »  » تساوخ

تسوت رس  ات  اپ  ریت ز  رثا  اج  ره  دید 

« نارهم دمحا  »

یقرواپ

.تسا هدش  هتفرگ  قفش » کشا   » باتک زا  راعشا  نیا   . 1

هحفص 535

ادخ رون 

تسارآ تداهش  رهب  اضق  وچ  ار  تتماق 

تساخرب تمایق  هک  ّتیشم  تفگ  اضق  اب 

تشگن شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمشد 

تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ 

متس دنام  اجب  هن  رگمتس  درک  اقب  هن 

تساجب مولظم  هیاپ  دش و  تسد  زا  ملاظ 

تسوا یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار  هدنز 

تسافق شتایح ز  هک  يدیهش  تسا  هدنز  هکلب 

یلو داد  رس  وت  ياپ  رد  هک  تفای  نآ  تلود 

تساپ رس و  یب  ره  تماق  رب  هک  تسار  ابق  نیا 

قشع هر  ردنا  یتخاب  ناج  رس و  لّوا  رد  وت 
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تساقب طرش  انف  هک  قیالخ ، دننادب  ات 

لامجب تقیقح  ِدیشروخ  وچ  تشگ  فسکنم 

تساور تاّرذ  هدید  مغ  دنیرگب ز  رگ 

ادخ شرع  يا  ترس  ات  ین  هشرع  رب  تفر 

تساپب وت  يازع  رهب  ملق  حول و  یسرک و 

« ینامرک داؤف  »

یگدازآ رهم 

تسا نیا  نیسح  نید  هاش  لتق  هفسلف  گرزب 

تسا نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  هک 

هحفص 536

تسا يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیسح 

تسا نییآ  مارم و  شنینچ  هک  یسک  اشوخ 

ورب ملظ  ریزب  ین  یسک ، هب  نک  ملظ  هن 

تسا نید  قطنم  تسا و  نیسح  مارم  نیا  هک 

تسیفاک بل  هنشت  هاش  نآ  رب  هیرگ  هن  نیمه 

تسا نیکست  بلق ، مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا 

تسود يا  دوب  هچ  يو  یلاع  دصقم  هک  نیبب 

تسا نیکمت  هاج و  ّزع و  ببس  نآ  كرد  هک 

دیآ قشع  يوب  هدازآ  مدرم  كاخ  ز 

تسا نیا  يوریپ  راثآ  هعیش و  ناشن 
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(1 «) ینارهت لدشوخ  »

نیرفآ هسامح 

دیپت دوخ  نوخ  رد  وچ  هک  ار  نیسح  مزان 

دیرفایب ملاع  هسامح  نیرتاویش 

رت قیقد  يرکف  دیاب و  قیقد  يدید 

دیشر ورسخ  نآ  تضهن  هب  درب  یپ  ات 

درکن مخ  روز  رز و  راب  ریز  وچ  تماق 

دیمخ نامسآ  يو  تّمه  مزع و  شیپ  رد 

رفک ملظ و  يراوخ و  ّتلذم و  درگنن  ات 

دید هدید  هب  ردارب  گرم  ناوج و  غاد 

یقرواپ

ص 244-240. ینارهت ، لدشوخ  ناوید  هب :  دینک  عوجر   . 1

هحفص 537

قلخ يور  هب  تلیضف  باب  دوب  هتسبرب 

دیلک ار  باب  نیا  يدش  یمن  وا  لتق  رگ 

البرک نینوخ  رتفد  دوب ز  یگرب 

دیمد نمچ  ِفْرَط  هب  هک  یلگ  هلال و  ره 

تسش دودز و  تعیرش  دیپس  نماد  زا 

دیزی يراک  هیس  شیوخ ، خرس  نوخ  اب 

تفگ داد و  هسوب  رسپ  مالغ و  خر  ناسکی 
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دیفس اب  قرف  دنکن  هیس  ام  نید  رد 

رشب يدازآ  تلادع و  هنشت  ُدب 

دیشک یم  زوس  رپ  لد  زا  هک  شطعلا  نآ 

شاب ریسا  ار  دوخ  رهاوخ  تفگ  هک  نانوچ 

دیلپ ره  ِدیق  زا  دوش  ناهج  ات  دازآ 

راگزور هکنآ  ناهج  ناوناب  يوناب 

دیدن يو  وچ  ییارس  هباطخ  یلع  زا  دعب 

تخاس هک  نیب  لْدَْعلا » َنِمَا   » زا شمالک  فطل 

دیزی اوسر 
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دیرد متس  لها  هدرپ  و 

گرزب تضهن  نیا  زا  هک  یتّلم  تخبشوخ 

دیفتسم لقع  تفرعم و  يور  ددرگ ز 

میرب مک  هرهب  ام  هک  درد  غیرد و  لدشوخ ) )

دیفم بتکم  نیز  سّدقم و  تضهن  نیز 

« ینارهت لدشوخ  »

هحفص 538

دنلب تّمه 

ار ترس  تسود  هر  هب  يداد  هک  هظحل  نآ  ز 

ار ترگدادیب  نمشد  نایم  يدرب ز 

نم مشکن  يراوخ  هتشک و  موش  هک  یتفگ 

ار ترظن  جوا  تّمه و  نینچب  مزان 

تست رپ  ریز  ناهج  هک  یشرع  ریاط  يا 

ار ترپ  لاب و  همه  دنتسکش  هکنآ  اب 

لدع فرش و  دریمن  هک  ات  يدش  هتشک  وت 

ار تردپ  مسر  هر و  يدومن  هدنز  شوخ 

دشاب وت  يوک  رس  كاخ  رصب  لحُک  نوچ 

ار ترد  كاخ  مشک  هدید  رب  هک  نذا  هِد 

دنیبب هک  ره  دهدن  لد  نانج  غاب  رب 

ار ترسپ  ربکا  وت و  ربق  هشوگ  شش 
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شیوخ زا  رتشیپ  رسپ ، شعن  ِرس  هب  يدید 

ار ترهگالاو  رهاوخ  ناغف  هآ و  رد 

ربکا یلع  شعن  رس  رب  یهدن  ناج  ات 

ار تررش  دوخ  رصب  کشا  دناشن ز 

تسکشب وت  رادملع  قرف  نیمه  هن  نمشد 

ار ترمک  یتسکشب  ردارب  غاد  زا 

هنیکس تخیر  رصب  هراتس ز  یتفگ و 

ار ترمق  يدرک  هچ  وت  تماما  سمش  ياک 

داد ناج  وت  شوغآ  رد  ههامشش  رغصا  نوچ 

ار ترگج  شتآ  دز  زوسناج  هنحص  نیا 

« ینارهت لدشوخ  »

هحفص 539

نامیا هاگشناد 

زور فصن  کی  رد  هک  ار  يراگزومآ  نآ  مزان 

دنک اناد  نینچ  ار  ملاع  نازومآ  شناد 

ناهج رد  دسیون  يدازآ  نوناق  ادتبا 

دنک اضما  نت  ود  داتفه و  نوخ  اب  نآ  زا  دعب 

عاجش رادنید و  دازآ و  نیسح  نوچ  دشاب  هک  ره 

دنک اغصا  یسک  زا  دیابن  ار  لطاب  فرح 

دیرخ اجکی  ناهج  یتسه  داد و  یتسه  دقن 
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دنک اجکی  دنک  ادوس  نوچ  هک  دشاب  نآ  قشاع 

تسوا يراکادف  زا  دنام  اجب  نوچ  نید  مچرپ 

دنک اپ  رب  قح  تسد  ار  شمچرپ  تمایق  ات 

ناهج رد  ات  دشن  نادرمان  میلست  قح ، رما  ز 

دنک اغلا  یگدنز  باتک  زا  ییوگروز 

یگدازآ همشچ  زا  بآ  يایوج  نوچ  دوب 

دنک ادیپ  ار  همشچ  نآ  ات  داد  ناج  بل  هنشت 

لقع
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نیسح راّیس  هاگشناد  دمآ ز  تام 

دنک ایند  هنحص  رد  اپب  اغوغ  نینچ  نیاک 

لمع اب  مأوت  تخاس  ور  نآ  زا  يدازآ  سرد 

دنک اوسر  ناهج  رد  ار  ناگشیپ  تیانج  ات 

لد ناج و  زا  وک  تفگ  ناوتب  هعیش  ار  یسک  نآ 

دنک ارجا  ار  همانرب  نیا  شیوخ  تایح  رد 

« دهاش »

هحفص 540

يزاب قشع 

تسین داّیش  ره  راک  يزاب  قشع 

تسین داّیص  ره  ماد  راکش  نیا 

تسا مزال  ّتیلباق  ار  یقشاع 

تسا مزال  تقیقح  ار  قح  بلاط 

دنز رس  لّوا  قوشعم  زا  قشع 

دنک رگید  هولج  قشاع  هب  ات 

وا زا  یتسه  درب  هک  يّدح  هب  ات 

وا زا  یتسم  شروش و  دص  دنز  رس 

رگا یهاوخ  اعّدم  نیا  دهاش 

رظن نک  وا  تلاح  نیسح و  رب 

قشع نادیم  نآ  رد  اروشاع  زور 
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قشع ناطلس  بناج  ار  ور  درک 

مرکیپ نیا  مرس ، نیا  اهلا  راب 

مربکا نیا  دیشر ، رادملع  نیا 

بابر نیا  هّیقر ، نیا  هنیکس ، نیا 

باضخ رد  نوخ  اپ  تسد و  سورع  نیا 

نود رمش  نیا  نابراس  نیا  نم و  نیا 

نوخ كاخ و  نایم  نایرع  نت  نیا 

مبر ای  برای  رکذ  نیاو  نم  نیا 

مبنیز ياه  هلان  نیا  نم و  نیا 

قشع هاش  یک  قح  دمآ ز  باطخ  سپ 

! قشع هار  زات  هّکی  يا  نیسح  يا 

مرتحم يا  یقشاع  نم  رب  وت  رگ 

مرت قشاع  وت  هب  نم  شکَرب  هدرپ 

هحفص 541

ام هار  رد  يا  هداد  تدوب  هچ  ره 

ایب مه  دوخ  ابحرم  دص  ابحرم 

رای مزب  رد  این  اهنت  دوخ  کیل 

رایب مه  ار  ترغصا  ایب و  دوخ 

یلبلب نارای  مزب  رد  دوب  شوخ 

یلگ گرب  وا  راقنم  رد  هصاخ 
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ترغصا یلع  لگ  لبلب ، وت  دوخ 

ترواد يوس  باتشب  رتدوز 

ناهج ناج 

تسا نازوس  شطع  غاد  زا  هلاژ و  رپ  هلال 

تسا ناشفا  رسب  كاخ  مغ ، هلاه  زا  هام 

رپ رپ  ایادخ  هتشگ  رگم  دیحوت  لگ 

تسا نآرق  زا  قرو  کی  مرگن  اج  رهب  هک 

درک ملاع  ِنت  هب  تقلخ  هماج  دوخ  هکنآ 

تسا نایرع  الب  تشد  رد  هک  تسیچ  زا  بر  ای 

متس لاماپ  هدش  تلادع  هک  مغ  نیا  زا  ياو 

تسا نابسا  مس  ریز  ناهج  ناج  ندب 

هللاراث رس  تسا و  روط  شتآ  رونت  رد 

تسا نایرب  رسپ  کشخ  بل  ارهز ز  بلق 

دّیس ناهج ، ود  نابزیم 
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نانج رالاس  و 

تسا نامهم  اجک  هب  رگنب  هدمآ  اجک  زا 

هحفص 542

الب نافوط  دهاش  ادخ ، ّرس  رس  دش 

تسا نامرد  وا  مغ  ار  یمغ  درد و  ره  هچرگ 

« ناسح  » تسین برط  ياج  نارذگ ، ناهج  نیا 

تسا ناطلس  نینچ  هتفخ  نوخ ، رتسکاخ و  هب  هک 

« نایچیاچ ناسح  »

مالسا ینابرق 

اه ناج  رب  هدز  شتآ  ملاع ، رد  وت  دای  يا 

اه نابیرگ  تسا  كاچ  وت ، قارف  اج ز  ره 

تناّبحم کشا  اب  باریس ، نید  نشلگ  يا 

اه ناتسب  هب  هلال  ره  نیگنر ، دش  وت  نوخ  زا 

اّما نهک  هدیدرگ  اه ، تیاکح  رایسب 

اه نارود  هب  تسا  هزات  وت ، ثیدح  زوسناج 

دناد ادخ  يداد و  ناناج ، هر  هب  ناجکی 

اه ناج  ازج  زور  ات  دزوس  نوچ  وت  دای  زک 

تسا تبث  نوخب  وت  مان  يدازآ ، رتفد  رد 

اه ناونع  وت  نوخ  اب  رتفد ، ره  هب  تبث  دش 

قح ياضر  هار  رد  يداد ، ناج  وت  هک  ناسنیا 
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 ! اه ناسنا  فرشا  يا  دزان ، یم  وت  هب  مدآ 

هنادرم تّمه  اب  یمالسا ، ینابرق 

اه ناملسم  هراومه  تمزع ، زا  رختفم  يا 

« ینامرک هداز  رظان  رتکد  »

هحفص 543

قفش کشا 

هتسیرگ نوخ  امس  ضرا و  وت  مغ  رد  يا 

هتسیرگ نوماه  هب  شحو  بآ و  رد  یهام 

راگزور مشچ  تبل  دایب  بش  زور و  يو 

هتسیرگ نوحیج  هلجد و  تارف و  لین و 

باتفآ مشچ  نانس  هب  ترس  شبات  زا 

هتسیرگ نودرگ  نماد  هب  قفش  کشا 

وت فافع  مایخ  دود  نامسآ ز  رد 

هتسیرگ نوخ  رگج  کشا  حیسم ، مشچ 

نونج يداو  رد  وت  قایتشا  درد  اب 

هتسیرگ نونجم  هدرک و  هناهب  یلیل 

رابکشا وت  لاحب  تسود  مشچ  هن  اهنت 

هتسیرگ نوخ  وت  نمشد  تسدب  رجنخ 

تشهب هضور  زا  وت  يازع  یپ  مدآ 

هتسیرگ نوریب  هدز  مغ ، درد و  هاگرخ 
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« ّرین مالسالا  تّجح  »

نادیهش كاخ 

دنمدآ ینب  لیخ  ریسا ، تقشع  هب  هک  يا 

دنمّرخ لد  مغ  اب  تمغ  ناگتخوس 

تخورف ملاع  ترشِع  دیرخ  ار  تمغ  هک  ره 

دنملاع زا  ربخ  یب  تمغ  ناربخ  اب 

هحفص 544

تسا یملاع  لد  هتسب  تا  هّرط  نکش  رد 

دنمه ياشگ  هدقع  ناگتسب  لد  همه  نآ  و 

تست نادیهش  كاخ  رشبلاوب  رس  جات 

دنمدآ ینب  رخف  دبا  ات  ادهش  نیاک 

لد تآرم  قنور  تسام  کشا  تبلط  رد 

دنمج ماج  وترپ  غورف ، اب  ِرَرُد  نیاک 

تسین وت  يور  مغ  زج  یمّرخ  ناهجب  نوچ 

دنمغ بارش  تسم  تمغ ، ناشک  هداب 

سب مالسا و  ّتنس  سب  وت  يازع  دقع 

دنمتام نیا  هقلح  تانئاک  هلسلس 

دنلب تقشع  تیار  البرک  رد  وچ  تشگ 

دنمخ تیاول  شیپ  عوکر  رد  کلم  لیخ 

ار هدرم  دنک  هدنز  وت  يوک  رس  كاخ 
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دنمد احیسم  هلمج  وت  نادیهش  هکناز 

ناج لذب  یبلطرگ  ناگتشک  نیا  زا  مد  ره 

دنمکحم یمدق  اب  ناشف  ناج  تمدق  رد 

« ینامرک داؤف  »

یگدازآ تّزع و 

نیسح دراد  اونین  ياوه  رگید  نایعیش 

نیسح دراد  البرک  ناوراک  اب  لد  يور 

تسد تسُش  یکشا  هب  شّدج  هبعک  میرح  زا 

نیسح دراد  افص  اّما  داهن  رس  تشپ  هورم 

هحفص 545

میظع حبذ  ود  داتفه و  البرک  رد  درب  یم 

نیسح دراد  انم  يوک  تمرح  اهنیا  زا  شیب 

تسین شیفاک  یتسین  راید  هار  ور  شیپ 

نیسح دراد  افق  رد  مه  یملاع  هآ  کشا و 

بیغ ّرس  دوب و  روتسد  مرح  لها  ندوب 

نیسح دراد  اور  یک  اه  یتمرح  یب  نیا  هنرو 

یلو شراسخر  عمش  ِناگناورپ  نارورس 

نیسح دراد  ادج  نت  زا  رس  هک  نشور  رحس  نوچ 

قارع يامیپ  هار  هداهن  لد  هار  هب  رس 

نیسح دراد  ادخ  اب  يدهع  هک  دوخ  دیامن  یم 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 600 

http://www.ghaemiyeh.com


یلو ادوس  دنک  رس  اب  ار  دهع  يافو  وا 

نیسح دراد  افویب  نایفوک  زا  لدب  نوخ 

افویب شناتسود  ناما و  یب  شنانمشد 

نیسح دراد  ات  ود  لکشم  دنک ؟ رس  نیمادک  اب 

هنشت نانمشد  اب  دوخ ، بآ 
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دنک یم  تمسق 

نیسح دراد  اجک  ات  نیب  یگدازآ  تّزع و 

يا همخز  ناکیپ  مخز  ره  لد  هب  تسا و  قشع  زاس 

نیسح دراد  اون  روش و  زا  رپ  ملاع  نک  شوگ 

زونه مدید  دش  هناگیب  همه  زک  رخآ  تسد 

نیسح دراد  انشآ  یهاگن  رجنخ  مد  اب 

دنرب شجاراتب  لگ  نوچ  مرح  جابید  تخر و 

نیسح دراد  ایروب  زا  نفک  هک  ییاجب  ات 

« رایرهش  » مشچب نیشنب  ایب  وگ  نینوخ  کشا 

نیسح دراد  ایر  یب  ییازع  هشوگ  نیردناک 

« رایرهش »

هحفص 546

مشتحم دنب  هدزاود 

لّوا دنب 

تسملاع قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 

نیمز زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 

تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص ، خفن  یب 

درک هک  اجک  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 

تسا مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک 
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باتفآ برغم  زا  دنک  یم  عولط  ایوگ 

تسا ملاع  تاّرذ  یمامت  رد  بوشاک 

تسین دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 

تسا مّرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا 

تسین لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس 

دننک یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  ّنج و 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ 

ْنیَقرشم رون  نیمز  نامسآ و  دیشروخ 

نیسح ادخ  لوسر  رانک  رد  هدرورپ 

مّود دنب 

البرک نافوط  هدروخ  تسکش  یتشک 

البرک نادیم  هب  هداتف  نوخ  كاخ و  رد 

هحفص 547

تسیرگ یم  شاف  وا  رب  راگزور  مشچرگ 

البرک ناویا  رس  زا  تشذگ  یم  نوخ 

کشا ریغب  یبالگ  رهد ، تسد  تفرگن 

البرک ناتسبب  هتفکش  دش  هک  لگ  ناز 

نایفوک دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 

البرک نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ 
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دیکم یم  باریس و  همه  دَد  وید و  دندوب 

البرک نامیلس  بآ  طحق  متاخ ز 

دسر یم  قّویع  هب  زونه  ناگنشت  ناز 

البرک نابایب  شطعلا ز  دایرف 

مرش درکن  ادعا  رکشل  هک  یمد  زا  هآ 

البرک ناطلس  همیخ  هب  ور  دندرک 

دش دنپس  تریغ  شتآ  رب  کلف  مدنآ 

دش دنلب  ناغفا  مرح  رد  مصخ ، فوخ  زک 

مّوس دنب 

يدش نوگن  نودرگ  قدارس  نامز  نآ  شاک 

يدش نوتس  یب  نوتس ، دنلب  هگرخ  نیو 

هوک هب  ات  هوک  زا  يدمآ  رد  نامز  نآ  شاک 

يدش نوگ  ریق  نیمز  يور  هک  هیس  لیس 

تیب لها  زوس  رگج  هآ  نامز ز  نآ  شاک 

يدش نود  نودرگ  نمرخ  قرب  هلعش  کی 

هحفص 548

نامسآ درک  تکرح  نیا  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش نوکس  یب  نیمز  يوگ  راو ، بامیس 

كاخ نورد  دش  وا  رکیپ  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش نورب  نت  زا  همه  نایناهج  ناج 
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تسکش یبن  لآ  یتشک  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش نوخ  يایرد  هقرغ  مامت  ملاع 

رشح زور  هب  يداتفن  رگ  ماقتنا  نآ 

يدش نوچ  رهد  هلماعم  لمع  نیا  اب 

دنروآ رب  مّلظت  تسد  نوچ  یبن  لآ 

دنروآرد مطالت  هب  ار  شرع  ناکرا 

مراهچ دنب 

دندز الص  ار  نایملاع  وچ  مغ  ناوخرب 

دندز ایبنا  هلسلس  هب  الص  لّوا 

دیپط نامسآ  دیسر  وچ  ایلوا  هب  تبون 

دندز ادخ  ریش  رس  رب  هک  یتبرض  ناز 

اه هزیر  ساملا  رگخا  یشتآ ز  سب 

دندز یبتجم  رگج  رب  دنتخورفا و 

دوبن شمرحم  کَلَم  هک  یقدارس  هگنآ  و 

دندز البرک  رب  هنیدم و  زا  دندنک 

نایفوک تشد ، نآ  رد  زیتس  هشیت  زو 

دندز ابع  لآ  نشلگ  اه ز  لخن  سب 

هحفص 549

دیرد یفطصم  رگج  وا  زک  یتبرض  سب 

دندز یضترم  فَلَخ  هنشت  قلح  رب 
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وم هداشگ  نابیرگ  هدیرد  مرح  لها 

دندز ایربک  مرح  رد  رب  دایرف 

باجح رس  وناز  هب  داهن  نیمالا  حور 

باتفآ ِمشچ  نآ ، ندید  دش ز  کیرات 

مجنپ دنب 

دیسر نیمز  رب  وا  هنشت  قلح  نوخ ز  نوچ 

دیسر نیرب  شرع  هورذ  هب  نیمز  زا  شوج 

بارخ دوش  نامیا  هناخ  هک  دش  کیدزن 

دیسر نید  ناکرا  هب  هک  اه  تسکش  سب  زا 

دندز نیمز  رب  ناسخ  وچ  وا  دنلب  لخن 

دیسر نیمز  رابغ  نامسآب ز  نافوط 

دناسر یبن  رازم  هب  نوچ  رابغ ، نآ  داب 

دیسر نیمتفه  کلف  رب  هنیدم  زا  درگ 

دز لین  هب  نودرگ  مُخ  رد  هماج  هرابکی 

دیسر نیشن  نودرگ  یسیع  هب  ربخ  نیا  نوچ 

شورخ تبون  نوچ  هلغلغ  کلف ز  دش  رپ 

دیسر نیمالا  حور  ترضح  هب  ایبنا  زا 

رابغ ناک  راک ، طلغ  ِمهو  لایخ ، نیا  درک 

دیسر نیرفآ  ناهج  لالج  نماد  ات 

لالجلاوذ تاذ  يرب  هچرگ  لالم  زا  تسه 
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لالم یب  تسین  یلد  چیه  تسلد و  رد  وا 

هحفص 550

مشش دنب 

دننز مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت 

دننز ملق  تمحر  هدیرج  رب  هرابکی 

رشح زور  ِناعیفش  هانگ ، نیزک  مسرت 

دننز مد  قلخ  هنگ  زک  مرش  دنراد 

نیتسآ دیآ ز  ردب  قح  باتع  تسد 

دننز متس  لها  رد  تسد  تیب  لها  نوچ 

كاخ ناکچ ز  نوخ  نفک  اب  هک  یمد  زا  هآ 

دننز ملع  شتآ  هلعش  وچ  یلع  لآ 

تیب لها  ناناوج  هک  نامز  نآ  زا  دایرف 

دننز مدق  رشحم  هصرع  هب  نفک  نوگلگ 

البرک روش  ناشفص  مه  هب  دز  هک  یعمج 

دننز مه  هب  رشحم  فص  نانز  فص  رشح ، رد 

زاب دننک  عّقوت  هچ  مرح  بحاص  زا 

دننز مرح  دیص  هب  غیت  هک  ناسکان  نآ 

لیئربج هک  ار  يرس  دننک  نانس  رب  سپ 

لیبسلس بآ  زا  شیوسیگ  رابغ  دیوش 

متفه دنب 
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راوگرزب نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور 

راسهوک دمآرب ز  هنهرب  رس  دیشروخ 

هوک هوک  تساخرب  دمآ و  شبنج  هب  یجوم 

راز راز  تسیرگب  دمآ و  شراب  هب  يربا 

هحفص 551

نئمطم كاخ  دش  هلزلز  مامت  یتفگ 

رارق یب  خرچ  تکرح  زا  داتف  یتفگ 

ریپ خرچ  هک  دمآرد  هزرل  هب  نامز  نآ  شرع 

راکشآ دش  تمایق  هک  نامگ  رد  داتفا 

دوب بانط  شروح  يوسیگ  هک  يا  همیخ  نآ 

راو بابح  فلاخم  داب  نوگنرس ز  دش 

لیئربج تشاد  ناشلمحم  ياپ  هک  یعمج 

راوسرتش لمحم ، يرامع و  یب  دنتشگ 

یبن تّما  زا  لمع  نیا  دز  رس  هک  نآ  اب 

راسمرش تشگ  یبن  حور  نیمالا ز  حور 

درک ماشب  ور  ملا  لیخ  هفوک  هگناو ز 

درک مایق  تمایق  تفگ  لقع  هک  یعون 

متشه دنب 

داتف ناوراک  نآ  هر  نوچ  هاگبرح  رب 

داتف نامگ  رد  ار  همهاو  روشن و  ِروش 
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دنکف تهج  شش  رد  هلغلغ  هحون ، گناب  مه 

داتف نامسآ  تفه  کیالم  رب  هیرگ  مه 

دیشک اپ  تشد  زا  ییوهآ  دوب  هک  اج  ره 

داتف نایشآ  زا  يریاط  دوب  هک  اج  ره 

تفر دایز  تمایق  روش  هک  یتشحو  دش 

داتف ناگتشک  نآ  رب  تیب  لها  مشچ  نوچ 

هحفص 552

درک راک  مشچ  ادهش  نت  رب  دنچ  ره 

داتف نانس  غیت و  يراک  ياه  مخز  رب 

نایم نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب 

وا زا  نیسح  اذه  هرعن  رایتخا  یب 

داتف ناهج  رد  وا  زا  شتآ  هک  نانچ  دز  رس 

لوسّرلا هعضب  نآ  هلگ  ُرپ  نابز  اب  سپ 

لوسّرلا اهّیا  ای  هک  درک  هنیدم  رد  ور 

مهن دنب 

تست نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا 

تست نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو 

یگنشت زوس  ناج  شتآ  زک  رت ، لخن  نیا 

تست نیسح  نودرگ  هب  دناسر  نیمز  زا  دود 
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تسه هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

تست نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز 

تشد يور  هک  تداهش  طیحم  هقرغ  نیا 

تست نیسح  نوگلگ  هدش  وا  نوخ  جوم  زا 

تارف بل  زا  رود  هداتف  بل  کشخ  نیا 

تست نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک 

هآ کشا و  لیخ  اب  هک  هاپس  مک  هاش  نیا 

تست نیسح  نوریب  هدز  ناهج  نیز  هاگرخ 

هحفص 553

نیمز رب  هدنام  نینچ  هک  ناپط  بلاق  نیا 

تست نیسح  نوفدم  هدشان  دیهش  هاش 

درک باطخ  ارهز  هب  عیقب  رد  يور  نوچ 

درک بابک  ار  اوه  غرم  نیمز و  ِشحو 

مهد دنب 

نیبب ام  لاح  نالد  هتسکش  سنوم  يا 

نیبب انشآ  یب  سک و  یب  بیرغ و  ار  ام 

دنرشحم ناعیفش  هک  ار  شیوخ  دالوا 

نیبب افج  لها  تبوقع  هطرو  رد 

ناشف نیتسآ  نْوَک  ود  باجح  رب  دلخ  رد 

نیبب الم  رب  ام  تبیصم  ناهج  ردنا  و 
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البرک هب  ناشورخ  ربا  وچ  وا  رد  ین  ین 

نیبب الب  جوم  هنتف و  لیس  نایغط 

رگن نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگنشت  ياه  نت 

نیبب اه  هزین  رب  همه  نارورس  ياهرس 

مادم یبن  شود  رس  رب  دوب  هک  رس  نآ 

نیبب ادج  فلاخم  شود  هب  شا  هزین  رب 

وت رانک  رد  ششرورپ  دوب  هک  نت  نآ 

نیبب البرک  هکرعم  كاخب  ناطلغ 

داد دایز  نبا  لوسَّرلا ز  َهَعَْضب  ای 

داد داب  هب  تلاسر  ِتیب  لها  كاخ  وک 

هحفص 554

مهدزای دنب 

دش بآ  گنس  لد  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بارخ  تقاط  هناخ  ربص و  هنامیپ 

كانزوس فرح  نیزا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم 

ناکچنوخ رعش  نیزا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بان  نوخ  ناعمتسم  کشا  هدید  رد 

زیخ هیرگ  مظن  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بابک  نوگرگج  کشا  هب  نیمز  يور 
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تسیرگ نوخ  هک  سب  کلف  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بابح  نوگلگ  هبترم  رازه  ایرد 

باتفآ وت  زوس  هب  هک  مشتحم  شوماخ 

دش باتهام  نایمتام  درس  هآ  زا 

نیسح مغ  رکذ  هک ز  مشتحم  شوماخ 

دش باجح  ربمیپ  يور  ار ز  لیربج 

درکن نینچ  ییاطخ  دوب  هلفس  خرچ  ات 

درکن نینچ  نیا  افج  هدیرفآ  چیه  رب 

مهدزاود دنب 

يا هدرک  دادیب  هچ  هک  یلفاغ  خرچ  يا 

يا هدرک  دابآ  متس  نیرد  اه  هچ  نیک  زا 

لوسر ترتع  رب  هک  تسا  سب  نیا  تنعط  رب 

يا هدرک  دادما  وت  مصخ و  درک  دادیب 

هحفص 555

هگچیه تسا  درکن  دایز  هداز  يا 

يا هدرک  داّدش  وت  هک  لمع  نیا  دورمن 

نیسح نتشک  زا  يا  هداد  دیزی  ماک 

يا هدرک  داشلد  هک  لتق  هب  ارک  رگنب 

تسا تواقش  تخرد  راب  هک  یسخ  رهب 

يا هدرک  داشمش  لگ  اب  هچ  نید  غاب  رد 
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وت هچنآ  درک  ناوتن  نید  نانمشد  اب 

يا هدرک  راّرک  ردیح  یفطصم و  اب 

نآ رب  یبن  دوخ  بل  لعل  هدوس  هک  یقلح 

يا هدرک  دالوپ  رجنخ  شا ز  هدرزآ 

دنروآرد رشحم  هب  هک  یمد  ارت  مسرت 

دنروآرد رشحم  هب  دود  وت  شتآ  زا 

« یناشاک مشتحم  »

هحفص 556

یبرع هدیزگرب  راعشا  زا  یشخب 

(1) ارس هیثرم  نیتسخن  یمهس ، رمع  نب  هبقع 

ُْمْتنَأ ِهایَْحلا َو  یف  ْتَّرَق  ُْنیَْعلا  اَذإ 

اهُرُون َمَلْظَأَف  اْینُّدلا  یف  َنُوفاخَت 

الَبْرَِکب ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  یلَع  ُتْرَرَم 

اهُریزَغ یعُومُد  ْنِم  ِْهیَلَع  َضافَف 

ِهِوْجَِشل یْکبَا  ِهیثْرُأ َو  ُْتلِزامَف 

اهُریفَز اهُْعمَد َو  یْنیَع  ُدِعُْسی  َو 

َِبئاصَع ِْنیَسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُْتیََکب  َو 

اهَرُوُبق هیِبناج  ْنِم  ِِهب  ُفاطَأ 

الَبْرَِکب ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  یلَع  ٌمالَس 

اهُروُزَی ٌمالَس  یّنِم  اَهل  َّلَق  َو 
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یحُّضلِاب ِّیِشَْعلا َو  ِلاصِآب  ٌمالَس 

اهُروم ِحایِّرلا َو  ُءابُْکن  ِهیِّدَؤ  ُ

ِهِْربَق َراَّوُز  ُداّفَْولا  َحََرب  َو ال 

(2) اهُریبَع اهُکْسِم َو  مِْهیَلَع  ُحوفَی 

(3) يریمح دّیس  هدیصق  زا  يا  هدیزگ 

ِْنیَسُْحلا ِثَدَج  یلَع  ْرُْرمُأ 

ِهَّیِکَّزلا ِهِمُظْعَِال  ْلُقَف 

یقرواپ

ص یسوط ، یلاما   ) .تسا هدورس  هیثرم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يارب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  یـسوط  خیـش  هتفگ  قباطم   . 1
هیلع ) نیـسح ماـما  ربـق  تراـیز  يارب  لّوا  نرق  رخاوا  رد  یمهـس  رمع  نب  هبقع  تسا :  هدـمآ  ص 52 ) ج 1 ،  ) فــطلا بدا  رد  (. 94

.دورس ار  هیثرم  نیا  ترضح ، نآ  ربق  رانک  دمآ و  البرک  هب  مالسلا )

 . ص 242 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 146 و  ج 8 ، هعیشلا ، نایعا   . 2

يراشرـس هحیرق  زا  ناـنچ  يو  ياـّفوتم 173 ،) دـّلوتم 105 و   ) يریمح دّیـس  هب  فورعم  تیب ، لها  رعاـش  دّـمحم ، نب  لیعامـسا   . 3
.تخادرپ یم  ییارـس  هیثرم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  روضح  رد  تسا و  هدوب  ماع  ّصاخ و  دزناـبز  يو  راعـشا  هک  دوب  رادروخرب 

ج ریدغلا ، هب :  دوش  هعجارم   ) .دش هدناوخ  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  روضح  رد  ناشیا  طّسوت  هک  تسا  يراعـشا  هلمج  زا  قوف  راعـشا 
( . ص 333 ج 1 ، هعیرذلا ، ص 406 و  ج 3 ، هعیشلا ، نایعا  ص 272 ;  ، 2

هحفص 557

ْنِم ِْتلِزال  ًامُظْعَأ  ای 

ِهَّیِوَر هَبِکاس  ِءافْطَو 

ِّضَر َدَْعب  ٌْشیَع  ََّذل  ام 

ِهَّیِجَوْعَْالا ِدایِْجلِاب  ِك 

ًابِّیَط َنَّمَضَت  ٌْربَق 
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ِهَّیِرَْبلا ُْریَخ  ُهُؤابآ 

ِهَسایِّرلا ُلْهَأ  ُهُؤابآ 

ِهَّیِصَْولا ِهَفالِْخلاَو َو 

َِهبَّذَهُْملا ِمَیِْشلا  ِْریَْخلا َو  َو 

ِهَّیِضَّرلا ِهَبَّیَطُملا 

ِهِْربَِقب َتْرَرَم  اذإَف 

َهَّیِطَْملا ِِفقَو  ِِهب  ْلِطَأَف 

ِرَّهَطُْمِلل َرَّهَطُْملا  ِْکبأ  َو 

ِهَّیِقَّنلا ِهَرَّهَطُْملا  َو 

اُولَعَج

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 615 

http://www.ghaemiyeh.com


ْمِهِِّیبَن ِْتِنب  َْنبا 

ُهَّیِرَّدلا یمُرت  امَک  ًاضَرَغ 

َّالِإ ِِهلاتِِقل  ْمُهُعْدَی  َْمل 

ُهَّیِطَْعلا َُهلاعُْجلا َو 

َمُکْحَت ْیَِکل  ُهْوَعَد  اَّمل 

ِهَّیِغَْبلا ُدالْوَا  ِهِیف 

یشَم ْنَم  ِثَبْخَأ  ُدالْوَأ 

ًهَّیِجَس ْمُُهثَبْخَأ  ًاحَرَم َو 

َُهل َْتبَا  ُمُهاصَعَف َو 

ٌهَِّیبَأ ٌهَزَّزَعُم  ٌسْفَن 

ِتاِغباّسلِاب َْهل  اْوَدَغَف 

ُهَِّیفَرْشَْملا ُمِْهیَلَع َو 

ینامَیْلا ُبَلَْیلا  ُضیْبلا َو  َو 

ُهَّیِرَهْمَّسلا ُلاوِّطلا  َو 

یف َوْهَو  ٌفُولُأ  ُمُهَو 

ِهَّیَمِشاْهلا َسْفَن  َنیْعبَس 

َدَمْحَِال فَلَخ  یف  ُهوُقَلَف 

ِهَِّینَّثلا َنِم  َنیِلبْقُم 

اوُقیس ْمُهَّنَِأب  َنینِْقیَتْسُم 

ِهَِّینَْملا ِبابْسَِال 
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ِتییَح ام  یْکباَف  ُْنیَع  ای 

ِهَِّیفَْولا ِمَمِّذلا  يِوَذ  یلَع 

ِءاُکْبلا ِكْرَت  یف  َرْذُع  ال 

(1) ُهَّیَرَح ِِهب  ِْتنَا  ًامَد َو 

یقرواپ

 . ص 429 ج 3 ، هعیشلا ، نایعا   . 1

هحفص 558

(1) یعازخ لبعد  هدیصق  زا  يا  هدیزگ 

الَّدَُجم َْنیَسُْحلا  ِْتلِخ  َْول  ُمِطافَأ 

ِتاُرف ِّطَِشب  ًاناشْطَع  َتام  ْدَق  َو 

ُهَْدنِع ُمِطاف  َّدَْخلا  ِتْمَطََلل  ًاذِإ 

ِتانَجَْولا ِیف  ِْنیَْعلا  َْعمَد  ِْتیَرْجَأ  َو 

یبُْدنا ِْریَْخلا َو  َهَْنبا  ای  یمُْوق  ُمِطافَأ 

ِهالَف ِضْرَِأب  تاوامَس  َموُُجن 

هَبیِطب يرُْخا  َنافوُِکب َو  ٌرُوُبق 

یتاوَلَص اَهلان  ٍّخَِفب  يرُْخا  َو 

الَبْرَک ِْبنَج  ْنِم  ِرْهَّنلا  ِنِْطِبب  ٌرُوُبق 

ِتاُرف ِّطَِشب  اهیف  ْمُهُسَّرَعُم 

ینَْتیَلَف ِءارَْعلِاب  ًاشاطِع  اوُّفُُوت 

یتافَو ِنیح  َْلبَق  مِهیف  ُتیِّفُُوت 
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ْمِهِرْکِذ َْدنِع  ًهَعَْول  وُکْشَأ  ِهللا  َیلإ 

ِتاعَضَْفلا ِلْکَّثلا َو  ِسْأَِکب  یْنتَقَس 

دَّمَحُِمب اْوَتَأ  ًامْوَی  اورَخَف  اذإ 

ِتارَوُّسلا َنآْرُْقلا َو  َلیْربِج َو  َو 

الُْعلا ِِبقانَْملا َو  اَذ  ًاِّیلَع  اوُّدَع  َو 

ِتاَنب َْریَخ  ءارْهَّزلا  َهَمِطاف  َو 

یقُّتلا َنیِّدلا َو  اَذ  َساّبَْعلا  َهَزْمَح َو  َو 

ِتابَجَْحلا یف  ُراّیَطلا  اَهَرَفْعَج  َو 

اَهبْرَح ًاْدنِه َو  َنُومؤْشَم  َِکئلُوا 

ِتارَذَق ْنِم  یکُون َو  ْنِم  َهَّیَمُس 

ْمِهِّقَح ِذْخَأ  نِم  ُءابآلا  اوُعَنَم  ُمُه 

ِتاتَش َنْهَر  َءاْنبَْالا  اوُکَرَت  ْمُه  َو 

ٌبِکار َّجَح ِِهللا  ام  ْمِهیْکبَأَس 

ِتارَجَّشلا یَلَع  ٌيرُْمق  َحان  ام  َو 

هَْربَِعب يدوُجَو  مِهیَِّکب  ُْنیَعایَف 

ِتالَمَهلا ِباکْسَّتِلل َو  َنآ  ْدَقَف 

ٌهَنوُصَم ِروُصَْقلا  یف  دایِز  ُتاَنب 

ِتاکَتَْهنُم ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ٌهَعینَم ِنوصُْحلا  ِیف  دایِز  ُلآ  َو 

ِتاوَلَْفلا یف  ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 
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ًاعَْقَلب َنْحَبْصَأ  ِهللا  ِلوُسَر  ُرایِد 

ِتارُجُْحلا ُنُکْسَت  دایِز  ُلآ  َو 

یقرواپ

جوا رد  شیوخ  زغن  عیدب و  راعشا  اب  هک  یعاجش  تسدربز و  نارعاش  زا  ياّفوتم 246 ق ) ّدلوتم 148 ق ،  ) یعازخ یلع  نب  لبعد   . 1
عافد هب  تیب  لها  ّتیمولظم 
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.تشاد رارق  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ًاصوصخ  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  هژیو  تیانع  دروم  هراومه  .درک و  مایق  نیرهاـط  ترتع  زا 
دنلب رعاش  نیا  طّسوت  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  روضح  رد  هک  تسا  تایآ » سرادم   » هدیصق هب  فورعم  قوف  هدیـصق 
فرح رکاسع ، نبا  خـیرات  هب :  دوش  هعجارم   ) .تفرگ رارق  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نیـسحت  قیوشت و  دروم  دـش و  تئارق  تیب  لها  هزاوآ 

( . ص 400 ج 6 ، هعیشلا ، نایعا  ص 349 و  ج 2 ، ریدغلا ، لاد ; 

هحفص 559

ْمُهُموُسُج َفُحن  ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ِتارَصَْقلا َظِّلُغ  دایِز  ُلآ  َو 

ْمُهُروُُحن یمُْدت  ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ِتالَجَْحلا ُهَّبَر  دایِز  ُلآ  َو 

ْمُهُمیرَح یبُْست  ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ِتابَرَّسلا اُونَمآ  دایِز  ُلآ  َو 

مِهیِرتاو یلإ  اوُّدَم  اوُرَتَو  اذإ 

ِتاضَبَْقنُم ِراتْوَْالا  َنِم  ًاّفُکَأ 

ٌقِراش ِضْرَْالا  یف  َّرَذ  ام  مِهیْکبَأَس 

ِتاولَّصِلل ِْریَْخلا  يِدانُم  يدان  َو 

اُهبوُرُغ َناح  ٌسْمَش َو  ْتَعَلَط  ام  َو 

(1) ِتاوَدَْغلِاب ْمِهیْکبَأ َو  ِلیَّللِاب  َو 

يدبع داّمح  نبا  هدیصق  زا  يا  هدیزگ 

الَْحنأ یمْسِج  ِّفَّطلا  ِدیهَش  ُباصُم  (2)

الَحام یْشیَع  يرْهَد َو  ْنِم  َرَّدَک  َو 

ْتَدَّدَجَت َّالِإ  ِرْشَْعلا  ُرْهَش  َّلَه  امَف 
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یلَْبلا ِینُدَّسَوَت  ٌنازْحَأ  یْبلَِقب 

يرَج ام  َْنیَسُْحلا َو  َيالْوَم  ُرُکْذَأ  َو 

الَبْرَک ِّفَط  ِیف  ِساجْرَْالا  َنِم  ِْهیَلَع 

یقرواپ

 . ص 258-257 ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

هب شتدالو  خیرات  .دشاب  یم  دیفم  خیـش  قودص و  خیـش  نارـصاعم  زا  مراهچ و  نرق  ياناوت  نارعاش  زا  داّمح  نب  یلع  نسحلاوبا   . 2
.تسا هدـید  ار  وا  هک  تسا  هدروآ  لاـجر  باـتک  رد  یـشاجن  .ددرگ  یم  رب  نرق  نآ  رخاوا  هب  شتلحر  خـیرات  مراـهچ و  نرق  لـیاوا 

هب مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياثر  رد  يزوسناـج  راعـشا  اـناوت  رعاـش  نیا  زا  دـسر ، یم  تیب  زا 2200  شیب  هب  يو  راعـشا  عوـمجم 
دوش هعجارم   ) .تسا رعاش  نیا  دیاصق  هلمج  زا  يدعب  هدیصق  زین  قوف و  هدیصق  و  تسا ، هدنام  راگدای 
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، نیـسحلا متآم  یف  نیلقثلا  تارفز  ص 286 و  ج 2 ، لاقملا ، حـیقنت  ص 171 ;  یـشاجن ، لاجر  ص 171-153 ;  ج 4 ، ریدـغلا ، هب : 
ص 160-159. ج 2 ، يدومحم ، رقاب  دّمحم  خیش 

هحفص 560

ِالئاق ِّفَّطلِاب  ُهاْسنَأ  ِهللاَوَف ال 

الَت ْنَم  ِمارِْکلا َو  ِّرُْغلا  ِِهتَْرتِِعل 

اوُمَلْعاَو ِضْرَْالا  ِهِذه  یف  اُولِْزناَف  الَأ 

الَّدَُجم ًاعیرَص  یْسمُأ  اِهب  ّینَِأب 

امَظ یلَع  ِنُونَْملا  ُسْأَک  اِهب  یقْسُأ  َو 

الَّسَغُم ِءامِّدلِاب  یمْسِج  ُِحبُْصی  َو 

اُولَّمَأَت َمائِّللا  اوُعْدَی  َُهل  یفَْهل  َو 

الَذْرَا ِمانَْالا َو  َّرَش  ای  یلاقَم ،

دَّمَُحم ِْتِنب  ُْنبا  یِّنَأ  اوُمَْلعَت  َْملَأ 

الَّمُک ِنیِّدِلل  ُراّرَْکلا  يِدلاو  َو 

ًهَعیرَش ْوَأ  اُهتْرَّیَغ  ًهَّنُس  ْلَهَف 

؟ الِّدَبُم ِهلْالا  ِنید  ِیف  ُْتنُک  ْلَه  َو 

ُدَمْحَأ ُرْهُّطلا  َمَّرَح  ْدَق  ام  ُْتلَّلَحَأ 

الَّلَُحم َْلبَق  َناک  ْدَق  ام  ُْتمَّرَحَأ 

انَّنِاَف ُلوُقَت  ام  ْعَد  َُهل :  اُولاقَف 

الَّجَعُم ًابْصَغ  ِتْوَْملا  َسْأَک  َکیقُْسنَس 

انِخُویُِشب یضَتْرُْملا  َکیبأ  ِلْعِفَک 
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الَم ْمُِکِنئاغَض  ْنِم  ًارودُص  یفْشَن  َو 

ُهُداوَج ِءاسِّنلا  ِوَْحن  یلإ  یْنثَأَف 

الَْتما ِدَق  ُداؤُْفلا  اْهنِم  ُُهنازْحَأ  َو 

اوُرَّبَصَت یْتَیب  َلْهَأ  ای  الَأ  يدان  َو 

الَْبلا ِِدئادَّشلا َو  يدَْعب َو  ِّرُّضلا  یَلَع 

هحفص 561

ُمُْکنَع ُلَحْرَأ  ِمْوَْیلا  اذِهب  یِّنِاَف 

الَق َلالَم َو َال  یّنِم ال  ِمْغَّرلا  یَلَع 

اوعَرْسأ یْتَیب َو  َلْهَأ  ًاعیمَج  اُوموُقَف 

الَبْسَم ِّدَْخلا  ِیف  ُْعمَّدلا  ْمُکُعِّدَُوا َو 

ُهَّنِإ َهللا  اوُقَّتا  الیمَج َو  ًاْربَصَف 

الَْضفَأ ِءازَْجلا َو  َْریَخ  ْمُکیزُْجیَس 

ًارِدابُم ِدانِْعلا  ِلْهَأ  یلَع  یْنثَأَف 

الُْعلا يِذ  ِنَْمیَهُْملا  ِنید  ْنَع  یماُحی 

ًادِهاُجم ِْربَزُْهلاَک  ْمِْهیَلَع  َلاص  َو 

الِذْخَی َّلِزَی َو  َْنل  ِهیبَأ  ِلْعِفَک 

ِبناج ِّلُک  ْنِم  ُمْوَْقلا  ِْهیَلَع  َلامَف 

الَّجَعُم ِداوَْجلا  ِرْهَظ  ْنَع  ُهْوَْقلَأَف 

ٌهَبْکَن ََکل  ای  ِْطبِّسلا  ُمیرَک  َّرَخ  َو 

الَّطَعُم ُمیوَْقلا  ُنیِّدلا  َحَبْصَأ  اِهب 
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َْتلَْزلَز ُدادِّشلا َو  ُْعبَّسلا  ِتَجَتْرَأَف 

الَْفلا یف  ُشْحَْولا  ُّنِْجلا َو  ِْهیَلَع  ْتَحان  َو 

ِِهئاِسن َوَْحن  ِْطبِّسلا  ُداوَج  َحار  َو 

الَّمَرَتُْملا ُئمِاّظلا  یَْعنَی  ُحُونَی َو 

ارِساوَح ِلُوتَْبلا  ُتاِّیَنب  َنْجَرَخ 

الَخ ْدَق  ِجْرَّسلا  ِْطبِّسلا َو  َرْهُم  َّنَیاعَف 

ِهِدْقَِفل َدودُْخلا  ِمْطَّللِاب  َْنیَمْدَأَف 

یلَطْصَی َْسَیل  ُهُّرَح  ًاْعمَد  َْنبَکْسَأ  َو 

هحفص 562

َهَْنیَکُس ُثیغَتْسَت  َبَْنیَز  َْسنَأ  َْمل  َو 

ًانیصَح ًانْصِح  یل  َْتنُک  یخَأ 
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ِالئْوَم َو 

ینَتْرَسَک ِءایِعْدَْالا  َلیتَق  ای  یخَأ 

الَّوَطُم ًامیقُم  ًانْزُح  ینَْتثَرْوَأ  َو 

ادِْفلا ََکل  َنوُکَا  ْنَأ  وُجْرَا  ُْتنُک  یخَأ 

الِّمَُؤا هیف  ُْتنُک  امیف  ْتَبَخ  ْدَقَف 

يرَأ ًایْمُع َو ال  ُتْحَبْصَأ  ینَْتَیل  یخَأ 

الَّمَُرم َلیمَْجلا  َهْجَْولا  َکَنیبَج َو 

دَّمَُحم ِْتِنب  ِءارْهَّزلا  َیلِإ  وُعْدَت  َو 

الَْزلَزَت َیِهَو َو  ْدَق  ینْکُر  ُِّما  ایَأ 

ارَْعلِاب َُکبیبَح  یْسمَأ  ْدَق  ُِّما  ایَأ 

الَّسَغُم ِءامِّدلِاب  ًاحیبَذ  ًاحیرَط 

انِْقلا یَلَع  ُمیرَْکلاَف  یِحُون  ُِّما  ایَأ 

یلَْجنا اَذِإ  ِرینُْملا  ِرْدَْبلاَک  ُحَّوَُلی 

یبُکْسَأ ِبیضَْخلا َو  ِرْحَّنلا  یَلَع  یحُون  َو 

الَّمَرُْملا ِبیرَّتلا  ِّدَْخلا  یَلَع  ًاعُومُد 

ُهُسوُدَت ِبیرَّتلا  ِمْسِْجلا  یَلَع  یحُون  َو 

الَبْرَک ِضْرَأ  یف  َنایْفُس  یَنب  ُلویُخ 

ُهَدَْعب ِرْسَْالا  ِیف  ِداّجَّسلا  یَلَع  یحُون  َو 

الّلَغُم ِنیعَّللا  ِسْجِّرلا  َیلِإ  ُداُقی 

ٌهَبیصُم یضَْقنَت َو  ام  ًهَرْسَح  ایَف 
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الَْبقَأ ِرْصَّنلِاب  َّيِدْهَْملا  يََرن  ْنَأ  یلإ 

هحفص 563

ِِهئافِخ َدَْعب  َنیّدلا  ُمیُقی  ٌمامإ 

(1) الُِّضف ِتاوامَّسلا  ُّبَر  َُهل  ٌمامإ 

داّمح نبا  رگید  هدیصق  زا  يا  هدیزگ 

الَبْرَِکب َْنیَسُْحلا  َيالْوَم  َْسنَأ  َْمل 

الامِر ِءامِّدلِاب  ًاحیرَط  ًیْقُلم 

ِهِّدَِجب ُثیغَتْسَی  ْمَک  اتَرْسَح  او 

الاصْوَْالا ُعِّطَُقی  ُْهنِم  ُرْمِّشلا  َو 

ٌرِضاح َکَْتَیل  ُهاّدَج  ای  ُلوُقَی :  َو 

الاْذنَْالا انَنوُد  ُعَنْمَت  َكاسَعَف 

الَع ْدَق  ِنیعَّللا َو  ِرْمِّشِلل  ُلوُقَی  َو 

الالَد یُقت َو  یف  ّیبَُرت  ًارْدَص 

ُهَسْأَر ِدَّنَهُْملا  ِبُصَْعلِاب  َّزَتْجاَو 

الاّسَْعلا ِهِسْأَِرب  َّزُه  ًاْملُظ َو 

اوُرَّبَک ِنانَّسلا َو  َقْوَف  ِِهبالَع  َو 

یلاعَت ُُهلالَج َو  َّلَج  ِِهللا 

ْتَمَلْظَأ ُقابِّطلا َو  ُْعبَّسلا  ِتَّجَتْراَف 

الاْزلِز ِِهباصُِمل  َْتلَْزلَزَت  َو 

ْتَرَْطمَأ ِءامَّسلا َو  ُقابْطَأ  َْنیََکب  َو 
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الاس ْدَق  ًامَد  ِهِعَرْصَِمل  ًافْسَأ 

ْنَم ِدْقَِفل  َنوُرِّبَُکتَأ  ْمُکَْلیَو  ای 

الالْهَّتلا َریبْکَّتلا َو  ِِهب  اُولَتَق 

اورِّیَص ِهالَْفلا َو  یف  ًاْولَش  ُهوُکَرَت 

الاجَم ِْنیَسُْحلا  ِدَسَج  یف  ِْلیَْخِلل 

ِهِْملِح ِهلْالا َو  َنِم  ُْتبِجَع  ْدََقل  َو 

یلاعَت ُُهلالَج َو  َّلَج  ِلاْحلا  یف 

اِمب ًاضْرَا  ْمِِهب  ْفَسْخَی  ْمَلَف  اوُرَفَک 

الاْهمِإ ِِهب  ْمُهَلَْهمَأ  اُولَعَف َو 

ًایراع ِهَعیقَْولا  َنِم  ُناصِْحلا  اَدَغ  َو 

الافْجِإ یَضَم  ْدَق  َْنیَسُْحلا َو  یَْعنَی 

ًابَّضَُخم ِمایِْخلا  َوَْحن  ًاهِّجَوَتُم 

الام ْدَق  ُهُجْرَس  ِْنیَسُْحلا َو  ِمَِدب 

یتَأ ْدَق  ُهَْنیَکُس  ای  ُبَْنیَز :  ُلوُقَت  َو 

الاْحلا اَذ  يرُْظناَف  ِْنیَسُْحلا  ُسَرَف 

یقرواپ
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هحفص 564

ًامَحْمَُحم ُْهتَنَیاع  ُهَْنیَکُس  ْتَماق 

َْتلَوْعَأَف َنانِْعلا  یَْقُلم 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 627 

http://www.ghaemiyeh.com


الاوْعِإ

يدِساح َهَتامَش  او  َْتلاق :  ْتَکَبَف َو 

الافْطَْالا اومَْتیَأ  َْنیَسُْحلا َو  اُولَتَق 

ًابَّضَُخم ُناصِْحلا  َءاج  اتَّمَع  ای 

الاس ْدَق  ُهُْعمَد  ِدیهَّشلا َو  ِمَِدب 

َهَْنیَکُس ُتارِهاّطلا  َنْعِمَس  اَّمل 

الاوْعِْالا ُرَهْظَت  َْنیَسُْحلا َو  یَْعنَت 

اخراوَص ِرودُْخلا  ِطَسَو  ْنِم  َنْزََربَأ 

الاضْفِْملا دَّمَُحم  َْطبِس  َْنبُْدنَی 

ْتَفِشُک َدودُْخلا َو  َّنُْهنِم  َنْمَطَلَف 

الاوْعِإ ْتَنَلْعَأ  ُهوُجُْولا َو  اْهنِم 

ْنَم ِدْقَِفل  َهوجُْولا  َّنُْهنِم  َنْشُمَخ  َو 

الاق ِءامَّسلا َو  ِیف  دانُم  يَدان 

الَبْرَِکب ِمامِْالا  ُْنبا  ُمامْالا  َِلُتق 

الاوْهَْالا ُمُْهنِم  یَساق  ًاْملُظ َو 

َهَّیَُما ُلْسَن  ُهاّدَج  ای  ُلوُقَت :  َو 

الافْطَْالا اوُحَّبَذ  َْنیَسُْحلا َو  اُولَتَق 

َهَّیَُما ُجُولَع  اُولَعَف  انَّدَج  ای 

الاْعفَْالا ُشَهْدَی  ًاعِینَش  الِْعف 

الَبْرَِکب ُْنیَسُْحلا  اَذه  انَّدَج  ای 

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 628 

http://www.ghaemiyeh.com


الاِصن ًهَّنِسَأ َو  ُهوُعََّضب  ْدَق 

ًالَّدَُجم ِتارُْفلا  یِطاش  یلَع  یًْقُلم 

الاْثمَأ يَرَْوِلل  ِهَّیِرِضاْغلا  یف 

ُهَمیرَح ِفوُفُّطلا  ِیف  اوُحابَتْسا  َُّمث 

(1) الامْحَْالا اوُضَّوَق  َهارَّسلا َو  اُوبَهَن 

رگید رعاش  زا  يا  هدیصق 

یتَرْسَح َفَعاَضَت  اروُشاع  َءاج  اذإ 

یتَْربَع َّلَْهنا  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  ِلِال 

اهُّلُک ُضْرَْالا  ِتَّرَبْغا  ِهیف  ُمْوَْیلا  َوُه 

ِتَّرَعَْشقا ُءامَّسلا  َو  ْمِْهیَلَع ، ًاموُجُو 

ًاِملْسُم َناک  ْنَم  َّلُک  ْتَءاس  َِبئاصَم 

ِتَّرَقَأ َنیرِجاْفلا  ُنُویُع  ْنِکل  َو 

یقرواپ
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هحفص 565

الَبْرَک َهبیصُم  یسْفَن  ْتَرَکَذ  اذإ 

ِتَّرَفَت ْدَق  اِهب  تاداس  َءالْشَأ  َو 

یتَراِجت ْتَحابَتْسا  َو  يِداُؤف ، ْتَقاضَأ 

ِتَّرَمَأ یْشیَع  َُّمث  یبْرَک ، َمِّظُع  َو 

َْالَْملِاب َنیِّیِمِطاْفلا  ُءامِد  ْتَقیرُأ 
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ِتَّرََخل ِراهَّنلا  ُسْمَش  ْتَلَقَع  ْوَلَف 

ْتَرَج یتَّلا  ُءامِّدلا  َْکِلت  یبِأب  الأ 

ِتَّرَقَتْسا ِمیحَْجلا  یف  بالِک  يْدیَِأب 

ْتَِقبُْطا ْدَق  ْمِْهیَلَع  ران  ْنِم  ُتیباوَت 

ِهَْرفَز َدَْعب  اِهفْوَج  یف  ٌهَْرفَز  ْمَُهل 

اذَکه َناک  ْدَق  ِراّنلا  ِیف  ْنَم  َناّتَشَف 

ِهَّرَسَْالا َقْوَف  ِسْوَدْرِْفلا  ِیف  َوُه  ْنَم  َو 

ْتَرَّفَعَت ِبارُّتلا  ِیف  ٌدوُدُخ  یسْفَِنب 

ِتَّرَعَت ِءارَْعلِاب  ٌموُسُج  یسْفَِنب 

انَْقلا یَلَع  ٌتاِیْلعُم  ٌسُؤُر  یسْفَِنب 

ِهَّنِسَْالا تاقِراب  يدُْهت  ِماّشلا  َیلِإ 

امَّظلا َنِم  ٌتِالباذ  ٌهافَش  یسْفَِنب 

ِهَرْطَِقب ِتارُْفلا  ِءام  ْنِم  َّظَحَت  َْمل  َو 

ُرِهاوَس ٌتاِرئاغ  ٌنُویُع  یسْفَِنب 

ِهَرْظَن َدَْعب  ٌهَرْظَن  اْهنِم  ِءاْملا  َیلِإ 

ُِدئارَخ ِّیبَّنلا  ِلآ  ْنِم  یسْفَِنب 

ِهَْرتَِسب ْمِْهیَلَع  ْفِذْقَت  َْمل  ُرِساوَح 

ٌَهبوُشَم ِءامِّدلِاب  ًاعُومُد  ُضیُفت 

ِهَّرَس َِعفادَم  ْنِم  يداوَْغلا  ِرْطَقِک 

هَْیِتف لوُهُک َو  ْنِم  یْلتَق  ِْریَخ  یلَع 
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ِتَّرَک ُْلیَْخلا  اَذِإ  داْجنأ  ُتیلاصَم 

اهِْکباَف َلِمارَْالا  یماتَْیلا َو  ُعیبَر 

ِنآْرُْقِلل ُسِرادَم 
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ِهَرْحَس ِّلُک  یف 

ُُهتالُو َو  یفَطْصُْملا ، ِنیِد  ُمالعأ  َو 

ِهَرْمُع ٍّجَح َو  نابُْرق َو  ُباحْصأ  َو 

هَنِْحم َهَّیأ  ُهاَّدَج  ای  َنوُداُنی 

ِتَّرَم َهَّیَُما  ْنِم  اْنیَلَع  ُهارَت 

ْتَرِهُْظا َنیِّتِس  َدَْعب  رَْدب  َِنئاغَض 

ِتَّرَُسا اشَْحلا َو  ِیف  ْتَّنَُجا  َْتناک  َو 

ِهِذِهب ٌسْفَن  َضْرَت  َْمل  ْنَِأب  ُتْدِهَش 

ِهَّرَذ ُلاْقثِم  ِمالْسِْالا  َنِم  اهیف  َو 

ْتَقَّلَعَت ْدَق  یفَطْصُْملا  ِْتِنِبب  ّینأَک 

ِتَّرَذَا ُْعمَّدلا  َو  ِشْرَْعلا ، ِقاِسب  اهادَی 

ًاجَّرَضُم ِْنیَسُْحلا  ُبَْوث  اهِرْجِح  یف  َو 

ِهَرْسَِحب َنیَملاْعلا  ُعیمَج  اْهنَع  َو 

ْنَم َْنَیب  یْنَیب َو  ِْضقا  ُلْدَع  ایأ  ُلوُقَت 

ِهَرْسَق رْهَق َو  َدَْعب  یْنبا  یَلَع  يّدَعَت 

انَْقلا ِمِراوَّصلِاب َو  ِْهیَلَع  اُولاجأ 

ِهَْرفَش نانِس َو  ْنِم  ْمِهِیف  َلاج  ْمَک  َو 

هَْعَیب ِراْکنِإ  َْریَغ  مْرُج ، ِْریَغ  یلَع 

ِهَّرُع َدَمْحأ  ِنید  ْنِم  خَلَْسنُِمل 

هحفص 566
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اُوبَّلَأَت ِْهیَلَع  مْوَق  یلَع  یضُْقیَف 

ِهَْرتَف ِْریَغ  ْنِم  ِراّنلا  ِباذَع  ِءوُِسب 

انَد اذإ  دیدَص  ءام  ْنِم  َنْوَقُْسی  َو 

ِتَدَّدَهَت ُْهنِم  ُءاْعمَْالا  ُهْجَْولا َو  يَوَش 

؟ يرَت امَک  اهْوَعَر  یبْرُْقلا  يِذ  ُهَّدَوَم 

یتَْرتِِعب یصُوا  ِهللا : ِلوُسَر  ُلْوَق  َو 

هَرْجَِعب اهوُعَْبتأ  ْدَق  هَرْجَع  ْمَکَف 

هَرْدَِغب اهوُقَْحلَأ  ْدَق  هَرْدَغ  ْمَک  َو 

يرَْولا یَلَع  ًاْملُظ  َنیداْعلا  ُلَّوأ  ُمُه 

ِهَّرَضَْملا يذَْالِاب َو  ْمِهِیف  َراس  ْنَم  َو 

ْمُهُدوُهُع ْمُهُماّیأ َو  ْتَضَْقنا  اْوَضَم َو 

(1) ِهَّرَمَتْسُم اِهب  اُؤاب  ًهَنَْعل  يوَس 

سدنرع نبا  هدیصق  زا  یبختنم 

الَبْرَِکب ٌْنیَسُح  ًانآْمَظ  ُلَتُْقیأ  ( 2)

؟ ُرَْحب ِِهِلمانأ  ْنِم  وْضُع  ِّلُک  یف  َو 

دَغ یف  ِضْوَْحلا  یَلَع  یقاّسلا  ُهُِدلاو  َو 

ُرْهَم اَهل  ِتارُْفلا  ُءام  ُهَمِطاف  َو 

ینَج ام  ِْنیَسُْحِلل َو  یسْفَن  َفَْهلاوَف 

ُرْمِّشلا ِِهبْرَح  یف  ِّفَّطلا  ُهادَغ  ِْهیَلَع 

َهَّیَُما ِهاغُط  ْنِم  اهیف  َعَّمَجَت 
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ُرْذُع اَهل  ُموُقَی  رْدَغ ال  َُهباصِع 

الَبْرَک ِضْرأ  یف  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  اَّمَلَف 

ُّرَّشلا َبَرَْتقا  ِْریَْخلا َو  ُلِْعف  َدَعابَت 

مَّرَُحم ِرْهَش  ِرْشَع  یف  ِِهب  اوُطاحَف 

ُرْمَش اَهل  ِّفُکَْالا  یف  یِضاوَْملا  ُضیب  َو 

یقرواپ

( تسا هدماین  رعاش  مان  . ) 281 ص 280 -  ج 45 ، راونالاراحب ،  . 1

ياراد لوـصا  هقف و  رد  هک  تسا  هعیـش  ناـگرزب  زا  سدـنرع » نبا   » هب فورعم  یّلح ، سدـنرع  نب  باّهولادـبع  نب  حـلاص  خیـش   . 2
مهیلع ) راهطا هّمئا  يارب  تسا و  یتافیلأت 
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يو راعـشا  هلمج  زا  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  هّلح  رد  درک و  تلحر  لاس 860 ق  دودح  يو  تسا ، هدورـس  یحیادم  یثارم و  مالـسلا )
نآ رگم  دوش ، یمن  هدناوخ  هدیـصق  نیا  یـسلجم  چیه  رد  تسا ، فورعم  ناگرزب  نایم  رد  هیئار »  » هدیـصق هب  فورعم  قوف ، هدیـصق 

( . ص 14 ج 7 ، ریدغلا ،  ) .دیامن یم  سلجم  نآ  هب  یّصاخ  تیانع  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک 

هحفص 567

انَْقلا ِتَرَجاشَت  اَّمل  یتَْفلا  َماقَف 

ُّرَْحلا ِِهتَجْهُِمب  َيِدُوا  ْدَق  َو  َلاص ، َو 

ُهَّنَأَک ِلاجَمْلا  ِیف  فْرَِطب  َلاج  َو 

ُرْجَْفلا ُْهتَّرَغ  َءآلَْال  یف  ُْلیَّللا  یَجَد 

ٌَعبْرَأ َّنِهِیف  ِحیِّرِلل  ٌَعبْرَا  َُهل 

ُّرَْفلا ُُهنْأَش  ام  ٌّرَک َو  ُهَناز  ْدََقل 

ْمُهَّنَأَک یّتَح  ِمْوَْقلا  َعْمَج  َقَّرَفَف 

ُْرقَّصلا ُمُهَلْمَش  َّتَش  ثاُغب  ُرُویُط 

الِْکلا َعَمْجَأَف  ِریرَْهلا  َْلَیل  ْمُهَرَکْذأَف 

اوُّرَه ْدَق  ِْربَزُْهلا َو  ِْثیَّللا  یَلَع  ُب 

سُْفنَِأب َنوُِحلاّصلا  ُْهتَدَف  َكانُه 

ُرْجَْالا اََهل  ِباسِْحلا  ِمْوَی  یف  ُفَعاُضی 

ِهِرْصَِنل ًاعْوَط  ِراّفُْکلا  ِنَع  اوُداح  َو 

ُّرُْحلا ِهِدْعَس  ْنِم  ِسْفَّنلِاب  َُهلَداج  َو 

ًهَّیِرَهْمَس الَّبُذ  ِْهَیلِإ  اوُّدَم  َو 

ُرْزُج اهِّدَم  یف  ِْطبِّسلا  ِهایَح  ِلوُِطل 

ٌقِرام ِبْرَْحلا  ِقِرام  یف  ُهَرَداغَف 
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ُرَْحن ِهِْعقَو  ْنِم  ِْطبِّسلا  ِرْحَِنل  مْهَِسب 

يَدَّنلا وُخَأ  ِداوَْجلا  ِفْرَّطلا  ِنَع  َلامَف 

ُرْهُْملا ُلَهْصَی  َُهلْوَح  الیتَق  َداوَْجلا 

اشَْحلا ِیف  ُْهنِم  ٌقِراخ  نانِس  ُنانَس 

ُرْمَش َُهل  ِدیِرَْولا  ِیف  رْمِش  ُمِراص  َو 

هحفص 568

اَهلُویُذ ُتافِصاْعلا  ِْهیَلَع  ُّرُجَت 

ٌرْمَط َْهل  ِتاِنفاّصلا  يِْدیأ  ِجْسَن  ْنَم  َو 

َْتلَْزلَز َو  ُقابِّطلا ، ُْعبَّسلا  َُهل  ْتَّجَرَف 

ُرْحَْبلا َمَطَْتلا  َو  ِضْرَْالا ، ِلابِج  یِساوَر 

ًامَد ُءامَّسلا  ُْهتََکب  الُوتْقَم  ََکل  ایَف 

ُّرَمُْحم ِمَّدلِاب  ِضْرَْالا  ِهْجَو  ُّرَبْغُمَف 

امِّدلا َنِم  ٌرْمُح  ِبْرَْحلا  ِیف  ُهُِسبالَم 

ُرْضُخ سُْدنُس  ْنِم  ِرْشَْحلا  َهادَغ  َّنُه  َو 

يرَس ْدَق  َو  َنیِدباْعلا ، ِْنیَِزل  یفَْهل  َو 

ُرْسأ َُهل  ُّکُفَی  الیلَع ال  ًاریسأ 

ْمُُهئاِسن یبُْست  ِهللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ُرْدَْخلا ُکَتُْهی َو  ُْرتَّسلا  َّنِِهلْوَح  ْنِم  َو 

ًارِساوَح ایاطَْملا  ِراوْکَِأب  ایابَس 

ُّرُْحلا ِساّنلا َو  ِیف  ُْدبَْعلا  َّنُهُظِحالُی 
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َمَّنَهَج ِباذَع  ْنِم  َدیِزَی  ُْلیَوَف 

ُرْهُّطلا ُهَمِطاف  ِرْشَْحلا  ِیف  ْتَلَْبقأ  اذِإ 

ُدَوْسأ ِّمَّسلا  َنِم  ٌبَْوث  اهُِسبالَم 

ِْطبِّسلا ِمَد  ْنِم  ناق  ُرِخآ  َو 
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ُّرَمُْحم

ُصِخاوَش ِمانَْالا  ُراْصبأ  يداُنت َو 

ُرْعُذ اِهَتباهَم  ْنِم  ْبلَق  ِّلُک  ِیف  َو 

هحفص 569

اُهتْوَص َو  ِّیلَْعلا ، ِهللا  َیلِإ  وُکْشَت  َو 

(1) ٌرْهَظ اَهل  ٌِّیلَع  انالْوَم  ٌِّیلَع َو 

سدنرع نبا  هدیصق  زا  رگید  یبختنم 

امَْلثِم ِقُّرَفَّتلِاب  یْبلَق  ْتَعَّجَف  َو 

ادَّمَُحم ِْنیَسُْحلِاب  ُهَّیَُما  ْتَعَّجَف 

يذَّلا يِداْهلا  یَفَطْصُْملا  ِِّیبَّنلا  ِْطبِس 

ادَشْرأ ِلالَّضلا َو  َنِم  َمانَْالا  يَدْهأ 

یضَتْرُْملا ِِّیلَع  انالْوَم  ُْنبا  َوُه  َو 

ادَْعلا يِدُْرم  ادَّصلا ، يِوْرَم  يدَّنلا ، ُرَْحب 

ًابأ ْمُُهفَرْشَأ  ًابَسَن َو  يرَْولا  اَمْسَأ 

ادَتُْحم ُمَرْکَأ  ًابَسَح َو  ْمُهُّلَجَأ  َو 

یمَه ٌْثیَغ  یمَح ، ٌْثَیل  امَط ، ٌرَْحب 

اَدب ٌرَْدب  يدَه ، ٌمَْجن  اضأ ، ٌْحبُص 

ْهأ ُّمَعَأ  ُْنیَسُْحلا  ُدَنَّسلا  ُدِّیَّسلأ 

ادَی ْمُهُحَمْسأ  ًيدَن َو  ِْنیَِقفاْخلا  ِل 

ًایّظَلَتُم الَبْرَک  یف  ِهِْسنأ  َْمل 
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ادِرْوَم ءاِمل  یْقلَی  ِبْرَْکلا ال  ِیف 

ِهَئابِخ ُلْوَح  ُّيَوَمْالا  ُبَنْقِْملا  َو 

ادَفُْدف ُِدفادَْفلا ، ََالَم  ْدَق  ِّيوَبَّنلا ،

اَهَّنَأَک ِهوُجُْولا  ُهَِسباع  ُْلیَْخلا  َو 

اَدبْرَْالا ُجاجَْعلا  ُقِرَتْخَت  ُنایْقِْعلا 

اهِحافِص ُقوُُرب  ْتَعََمل  اذِإ  یّتَح 

ادِعُْرم ِدِعاوَّرلا  َنِم  ُنابِْجلا  اَدَغ  َو 

ِهِمْزَِعب ِهاغُّطلا  یَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاص 

ادَّرلا ِتاساک  ِبْرِش  ْنِم  یشَتْخَی  َال 

ْمِهِْشیَج یف  ُُهتاکَتَف  امَّنَأَکَف 

يدَْعلا ِیف  دُْحا  ُمْوَی  َرَْدیَح »  » ُتاکَتَف

ٌَهباصِع َدیزَی ، یضِر  ُدیُری  ٌْشیَج 

ادَمْحأ َّیلَْعلا َو  ِتَبَضْغَأَف  ْتَبَصَغ 

اوَُفلاخ ِِّیبَّنلا َو  َعَم  َّیلَْعلا  اوُدَحَج 

ادِعْوَْملا اُوفاخَی  َْمل  َّیِصَْولا َو  يِداْهلا 

اِهتاُرف َبْذَع  َّنَا  ِِبئاجَْعلا  َنِم  َو 

ادَّیَقَتَت َْنل  ًهَلَْسلَسُم َو  يِرْسَت 

یقرواپ

 . ص 17-15 ج 7 ، ریدغلا ،  . 1

هحفص 570
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ُهُوَْحن ماظ  ِْطبِّسلا  ُْبلَق  ماط َو 

ادَغ ُهَلَْسلَس  َساّنلا  یِقُْسی  ُهُوبأ  َو 

ِِهنیمَی ُعْوَط  کَلَف َو  یلَع  ٌسْمَش 

ادَقْرَْفلا ِمالَّظلا  ِیف  ُِلباُقی  ٌرَمَق 

ادَْعلا َبَلَس  ْدَق  ُساّبَْعلا  ُدِّیسلا  َو 

ادَّرَُجم ُهوُرَّیَص  ُسابِّللا َو  ُْهنَع 

اشَْحلا َنآْمَظ  ِْطبِّسلا  ُْنیَسُْحلا  ُْنبا  َو 

ادَّرَبُم ُبائِّذلا  ُُهلَْهنَت  ُءاْملا  َو 

ٌمَد َُهل  ِدیرَْولا  ُعوُطْقَم  ِرْدَْبلاَک 

ادَّدَبُم ِدیعَّصلا  ِبْرَت  یلَع  ْیْسمأ 

الَْفلا ِیف  یعْرَص  ُءادَهُّشلا  ُهَداّسلا  َو 

ادّسَوَت ِلامِّرلا  ِفاقْحَِال  ٌّلُک 

ًيدُه یلَع  َنیذَّلا  ُمْوَْقلا  َکِئلوُأَف 

يدَتْها ُمِِهب  يدَْتقا  ِنَمَف  ْمِهِّبَر  ْنِم 

ْمِِهباصُِمل اشَْحلا  ُناّرَح  ُْطبِّسلاَو 

ادِعْسُم ًاریصَن  یقلَی  ُناْریَح ال 

يدَّرلا ُدیعابَأ  َْتبَرَْتقا  اَذِإ  یّتَح 

ادَّعَبَت ُبیرَْقلا  اَْهنِم  ُُهتایَح  َو 

َهَّیَُما ِلآ  ُجُولُع  ِْهیَلَع  ْتَراد 

ادُّرَمَت ُدیزَی  صْقَن  يِذ  ِّلُک  ْنِم 
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مُهْسَِأب ِّیسَقلا  ِْرفُص  ْنَع  ُهْوَمَرَف 

ِْریَغ ْنِم 
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ادَتْعا ُهانَج َو َال  مْرُج  ام 

ِتَّجَرَف ِداوَْجلا  ِنَع  ُداوَْجلا  يَوَهَف 

ادَْکنأ ًامْوَی  َناک  ُدادِّشلا َو  ُْعبَّسلا 

اَملاط ًاسأَر  ُرْمِّشلا  ُْهنِم  َّزَتْحا  َو 

ادَقْرَم ِهَُّوبُّنلا  ُرْجِح  َُهل  یْسمأ 

یلُْعلا ِتاوامَّسلا  ُكالْمَأ  ُْهتَکَبَف 

ادِّرلا ُقوُقْشَم  ِْهیَلَع  َتاب  ُرْهَّدلا  َو 

یسْالا َنِم  ُهارَع  اِمل  َحاص  ُشْحَْولاَو 

ادَّدَع ُهازَع َو  یلَع  َحان  ُْریَّطلا  َو 

ِدِجاّسلا َنیِدباْعلا  ِْنیَِزب  اوْرَس  َو 

ادَّفَصُم ًادَّیَقُم َو  ِنیزَْحلا ، یِکاْبلا 

اِهْبلَق ِیف  یسْالا  َنَکَس  ُهَْنیَکُس  َو 

ادَعْقُم ًامیقُم  اهِِرماِضب  ادَغَف 

بَْنیَز َعَمْدِم  ِّفَّطلا  ُلَتَق  َلاسأ  َو 

ادِّدُخ اْهنِم  ِّدَْخلا  ُطَسَو  َو  يرَجَف ،

ادَح ام  َهَّیَُما  یَنب  َّنَنَْعلَالَف 

ادَْجنأ ُجیجَْحلا َو  َراغ  ام  َو  داح ،

اهَدایِز اهَدیزَی َو  َّنَنَْعلَال  َو 

ادَمْرَس ًاباذَع  یِّبَر  اهُدیزَی  َو 

هحفص 571
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دَّمَُحم َْنباَی  َْکیَلَع  َّنَیِْکبََال  َو 

(1) ادَّحَُلم ِبارُّتلا  ِیف  َدَّسَُوا  یّتَح 

(2 () هر ) یّلح رفعج  دّیس  هّیمیم  هدیصق  زا  يا  هدیزگ 

ٌِملْظُم ٌْلَیل  َّیَلَع  ِحابَّصلا  ُهْجَو 

ُمَّرَُحم َّیَلَع  یماّیَا  ُعیبَر  َو 

ٌرِهاس ّینَِاب  یل  ُدَهْشَی  ُْلیَّللا  َو 

اُومَّوَهَف ُداقُّرلا  ِساّنِلل  َباط  ْنِا 

مَلَْملَِیب اهَّنَا  َْول  هَحُْرق  ْنِم 

ُمَلَْملَی َخاس  ُُهِبناوَج َو  ْتَفُِسن 

ِِهتاداع ْنِم  َرْهَّدلا  َّنَا  ُْتلِخ  ام 

ُمَْغیَّضلا یَمْظَی  ِِهب َو  ُبالِْکلا  يَوْرَت 

ٌرَّخَُؤم َوُه  ُّيِوَمُْالا َو  ُمَّدَُقی  َو 

ُمَّدَقُم َوُه  ُّيِوَلَْعلا َو  ُرَّخَُؤی  ُو 

ًادَّرَشُم ُتیبَی  َهَمِطاف  ِْنبا  ُْلثِم 

ُمِّعَنَتُم ِِهتاَّذل  یف  ُدیزَی  َو 

یقرواپ

 . ص 22-20 ج 7 ، ریدغلا ،  . 1
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دَّمَُحم ِْنبا  یَلَع  اْینُّدلا  ُقَّیَُضی  َو 

ُمَظْعَْالا ُءاضَْفلا  ُهَفَذاقَت  یّتَح 

ًاِفئاخ ِهَنیدَْملا  َنِم  ُْنیَسُْحلا  َجَرَخ 

ُمَّتَکَتَی ًاِفئاخ  یسُوم  ِجوُرُخَک 

اُهْنبا َوُه  هَّکَم َو  ْنَع  یلَْجنا  ِدَق  َو 

ُمَْزمَز ُمیطَْحلا َو  ِتَفَّرَشَت  ِِهب  َو 

ْتَبَّلَطَتَف الَبْرَک  ِهَمْوَِحب  اُولََزن 

ُمَّوُْحلا ُروُسّنلا  اَهَِدئاوَع  ْمُْهنِم 

ْمُهَمامَا ُراثُْملا  ُشْحَْولا  َرَشابَت  َو 

ُمَعْطَْملا ُُهبْرِش َو  ُُرثْکَی  َفْوَس  ْنَا 

ْمُهُدیدَع َّلَق  َنیح  ُهَّیَُما  ْتَعِمُط 

اوُِملْسَتْسَی ْنَا  ِْحتَْفلا  ِیف  ْمِهِقیلَِطل 

ْمُهُحامِر َْنلُقَف  ْمُهَتَّلَذَم  اْوَجَر  َو 

ُمُْجنَْالا َلانَت  ْنَا  َِکلذ  َنوُد  ْنِم 

ُباذَْعلا َعَقَو 
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َهّیَُما ِشُویُج  یلَع 

ٌِمْلعُم ِِعیاقَْولا  ِیف  َوُه  لِساب  ْنِم 

ِتْوَْملا َفْوَخ  ِمْوَْقلا  ُهوُجُو  ْتَسَبَع 

ُمَّسَبَتَی ٌکِحاض  ْمِهیف  ُساّبَْعلا  َو 

ِیف َصاغ  ِلامِّشلا َو  یَلَع  َنیمَیْلا  َبَلَق 

ُمِطْحَی ِسُؤُّرِلل َو  ُدِصْحَی  ِطاسْوَْالا 

ًاصَُّکن َسِراوَْفلا  ِلْضَْفلاُوبَا  ینَث  َو 

اُومَزُْهی ْنَا  ْمِِهتابَث  َّدَشَا  اْوَاَرَف 

هحفص 573

ادَغ یّتَح  ِهِْحمُِرب  َلُویُْخلا  َغَبَص 

ُمَهْدَْالا اُهنَْول َو  ُرَقْشَا  ِناّیِس 

ًهَعاجَش ِهیبَا  ْنِم  َثَّرَوَت  ٌلََطب 

ُمَغُْرت َِهلالَّضلا  ِیَنب  ُفُونُا  اهیف 

ٌهَعیبَر ُْهنِم  َْنیَا  ِهَنیعَّظلا  یِماح 

ُمَّدَکُم ِهیبَا  ایلُع  ْنِم  َْنیَا  ْمَا 

ُهُّلُِقی ُءآقِّسلا  يَرُْسْیلا  ِهِّفَک  ِیف 

ُمَذْخُمْلا ُماسِْحلا  یَنْمُیْلا  ِهِّفَِکب  َو 

ُُهبْوَص ِمِطاوَْفِلل  َِهباحَّسلا  ُْلثِم 

ُمَجُْریَف َّوُدَْعلا  ُهَبِصاح  ُبیُصیَف 

یَنَّنِا ِلیقَّصلا َو  ِهِمِراِصب  ًامَسَق 
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ُمِْسقُأ ِءامَّسلا ال  ِهَقِعاص  ِْریَغ  یف 

ِهِْفیَِسب َدوُجُْولا  َیَحَمل  اضَْقلا  َْول َال 

ُمُکْحَی ُءآشَی َو  ام  یضْقَی  ُهللاَو 

ُهَْتیَلَف ِّیِمَْقلَْعلا  ِْبنَِجب  يوَه  َو 

ُمَْقلَْعلا ُفاُدی  ِِهب  َنیبِراّشِلل 

ُُهفْرَط ُْنیَسُْحلا َو  ِهِعَرْصَِمل  یشَمَف 

ُمِّسَقَتُم ُهَْنَیب  ِمایِْخلا َو  َْنَیب 

ُهَّنَاَک ِلامَْجلا  َبوُجْحَم  ُهاْفلَا 

ُمَّثَُلم ِجیشَْولا  ِمَطَْحنُِمب  ٌرَْدب 

ُهُْعمَد ِْهیَلَع َو  ًاِینَْحنُم  َّبَکَاَف 

ُمَْدنَع َوُه  امَّنَاَک  َطیسَْبلا  َغَبَص 

هحفص 574

ًاعِضْوَم َرَی  ْمَلَف  ُهُمَْثلَی  َمار  ْدَق 

ُمَْتلَیَف ِحالِّسلا  ُّضَع  ِهِمُْدی  َْمل 

ًهَْحیَص يداوَْبلا  ََالَم  ْدَق  يدان َو 

ُمَّلَأَتَت اِهلْوَِهل  ِروُخُّصلا  ُّمُص 

دَّمَُحم ِتاَنب  یمْحَی  ْنَم  َّیَخُأَء 

ُمَحْرَی ْنَم ال  َنْمِحْرَتْسَی  َنْرِص  ْنِا 

؟ يدَْعلا ِِهب  ُّلُِذی  ْنَم  َکُماسُح ، اذه 

ُمَّدَقَتَی ِِهب  ْنَم  اذه  َكاِول  َو 
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یتَْیِتف َعِراصَم  یبَا  َْنبا  اَی  َْتنَّوَه 

(1) َُملآ َوُه  يذَّلا  ُُهنِکُْسی  ُحْرُْجلا  َو 

ناگرزب زا  یکی  زا  يا  هدیصق 

اهیرُْجت ٌهَْربَع  َكَْدنِع  َناک  ْنِا 

اهیقْسَت ْیَک  ِّفَّطلا  ِضْرَِاب  ْلِْزناَف 

هَْوفَص َعِجاضَم  اِهب  ُُّلبَت  یسَعَف 

اهیراج ْنِم  ُدابْکَْالا  ِتََّلب  ام 

هَمْصِع َلِزانَم  یلَع  ُتْرَرَم  ْدََقل  َو 

اهیف َیِْقُلا  َناک  ِهَُّوبُّنلا  ُلِْقث 

یُنبیُجتَس اُهْتلِخ  یّتَح  ُْتیَکَبَف 

اهیلْهَا یلَع  ًانَزَح  اِهئآُکِبب 

رَْدیَح ُهَلیقَع  ْتَفَقَو  ِْذا  ُتْرَکَذ  َو 

اهیخَا ِتْوَِصل  یغُْصت  ًَهلوُهْذَم 

اهُِّما َِبئاصَم  َْتثَرَو  یتَّلا  ِیبَِاب 

اهیبَا ِْربَِصب  اُهِلباُقت  ْتَدَغَف 

ْتَنَْثناَف اهامِح  اوُکَتَه  ِْذا  َْسنَا  َْمل 

اهیماح یِلا  اهَجِعاَول  اوُکْشَت 

یقرواپ

 . 885-847 ج 1 ، لامآلا ، یهتنم   . 1
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امَّنَاَک َبُولُْقلا  ُقِرَتْحَتَف  اوُعْدَت 

اهیف ْنِم  ًهَرْمَج  اهاشَح  یمْرَی 

ْتَرُِسا ِْذا  ُنوُکَی  ْنَم  َكُؤاِسن  يذه 

اهیداح ْنَم  اهُِقئاس َو  ِرْسَْالا  ِیف 

اِهنُوتُم ِبْرَِضب  ٌرْحَز  اُهقوُسَیَا 

ِّبَِسب اهوُدْحَی  ُرْمِّشلا  َو 
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اهیبَا

اُهنوُصَت َْتنَا  ِسْمَْالِاب  اَهل  ًابَجَع 

اهیْدُبت َهَّیَُما  ُلا  ُمْوَْیلا  َو 

اوُکُْرتَی َْمل  ْنَا  َْکیَلَع  َّزَع  يرْسَح َو 

اهیفْکَی ًاِرتاس  َِکباِیث  ْنِم  ََکل 

اُهبُوُلق انَْقلا َو  ِیف  َکِسْأَِرب  اْورَس  َو 

اهینُْضی اهُدْجَو  ِْهَیِلا َو  وُمْسَت 

اِهلاح ُهَیْؤُر  ُهاجَش  ُهوُرَّخَا  ْنِا 

(1) اهیجُْشی ُُهلاحَف  ُهُومَّدَق  ْوَا 

(2 () هر ) ینیوزق نیسح  دّمحم  دیس  زا  يرعش 

َدَمْحَا ِِلئاقَع  ْنِم  تارَّدَُخم  َو 

اِهتاْیبَا یف  ُْلیَْخلا  اْهیَلَع  ْتَمَجَه 

ًهَعُورَم ِداؤُْفلا  يَّرَح  لِکاث  ْنِم 

اِهتاْربِح يدِْعلا  اَُهبِذاُجت  ْتَحْضَا 

اِهلیِفَک ِمْسِِجل  ْتَعَزَف  هَمیتَی  َو 

اِهتاوْصَا یف  ُّجُعَت  ِعانِْقلا  يَرْسَح 

اَُهْبلَق ِْنیَسُْحلا َو  ِمْسِج  یلَع  ْتَوْهَا 

اِهتارْسَح ْنِم  ُبوُذَی  َداک  ُعوُدْصَْملا 

اهِرَْحن َعِضْوَم  ُّمُشَت  ِْهیَلَع  ْتَعَقَو 

اِهتاْربَع یف  ُّلَْهنَت  اُهنُویُع  َو 
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ینَْثنَتَف ِطایّسلا  ِبْرَض  ْنِم  ُعاتْرَت 

اِهتامُح اهِمْوَق َو  ایارَس  وُعْدَت 

ْمُُکئامِد ِفوُفُّطلا  یف  ُظافِْحلا َو  َْنیَا 

اِهتانَق هَّیَُما َو  ِْفیَِسب  ْتَکِفُس 

ْمُکُؤالْشَا ِهِذه  ُظافِْحلا َو  َْنیَا 

اِهتالَف ِریِجَه  ِیف  ًاثالَث  ْتَیَِقب 

یقرواپ
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(. ص 162 ج 9 ، ّربش ، داوج  فطلا ، بدا   ) دش عقاو  لاس 1365 ق  هّجحلا  يذ  رد 28  وا  تافو 

هحفص 576

ْمُُکلافْطَا ِهِذه  ُظافِْحلا َو  َْنیَا 

اِهتاصَرَع يََرث  یف  ًاشاطِع  ْتَِحبُذ 

ْمُُکتایَتَف ِهِذه  ُظافِْحلا َو  َْنیَا 

(1) اِهتادِع َْنَیب  ِباْتقَْالا  یَلَع  ْتَلِمُح 

یعیلخ خیش  هدیصق  زا  يا  هدیزگ 

ُحَْسمَأ َبیضَْخلا َو  َرْحَّنلا  ُلِّبَقُأَف  ( 2)

الَّمَُرم ًاخَّمَضُم َو  َبیرَّتلا  َهْجَْولا 

ُهُطْهَر ُِّیبَّنلا َو  اَنُدِّیَس  ُموُقَی  َو 

الَْقلَقَتُم ًافَّسَأَتُم  ًافَّهَلَتُم 
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َحِزاّنلا َماضَتْسُْملا  َبیرَْغلا  َيرَیَف 

الِّسُغ ام  يرَّثلا  یف  ًیْقُلم  َناطْوَْالا 

ُمَیْرَم یتْأَت  ُهَیِسآ َو  ُموُقَت  َو 

الَبْرَک ِهَصْرَِعب  یبْرَک  ْنِم  ِنیْکبَی 

افْشِإ ِّنِْجلا  ِتابِدان  یلْوَح  َنْفُطَی  َو 

الَبْسَم ًاْعمَد  َنْضِفَی  َّیَلَع  ًاق 

یتَْربَِعل ِءاَمَّسلا  ُكالْمَأ  ُّجِضَت  َو 

یلُْعلا ِّبَر  یلِإ  يوْکَّشلِاب  ُّجُعَت  َو 

ارِساوَح َنیکَتْشَی  یتاَنب  يرَأ  َو 

الُِّکث تاِهلاو  ِرِجاعَْملا ، َبْهَن 

یف ِهیبأ  َدَْعب  ِرْصَْعلا  َمامإ  يرَأ  َو 

الَّلَعُم الَّلَغُم َو  ِدیدَْحلا  ِدْفَص 

ِلباذ یف  یلَّمَُؤم  َمیرَک  يرَأ  َو 

یلَتْجَی یجایَّدلا  ِمَلُظ  یف  ِرْدَْبلاَک 

یفَتْشَیَف ِنیعَّللا  ِسْجِّرلا  َیلإ  يدْهَی 

الَْتما ِدَق  ِدوُقُْحلِاب  ٌداُؤف  ُْهنِم 

اَملاط ًاْرغَث  ُْهنِم  ُعَْرقَی  ُّلِظَی  َو 

(3) الُِّبق ُِّیبَّنلا َو  ُهُفِّشَُرت  ًامَِدق 

نایاپ

یقرواپ

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 651 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ص 852 ج 1 ، لامآلا ، یهتنم   . 1

زا وا  رعش  دوب و  یتسدربز  بیدا  رعاش و  یعیلخ ، نسح  خیش   . 2
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ماما هرابرد  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  لاح  نابز  ناونع  هب  ار  قوف  رعش  یعیلخ  ص 63 ) ج 5 ، هعیشلا ، نایعا   ) .تسا راعشا  نیرتهب 
.تسا هدورس  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

 . ص 260 ج 45 ، راونالاراحب ،  . 3

هحفص 577

تایآ تسرهف 

...ِهللا 75 ِِرئاعَش  ْنِم  َهَوْرَْملا  افَّصلا َو  َّنِإ 

...ًهَّیِّرُذ 447 َنیَِملاَْعلا *  یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمیِهاَْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یَفَطْصا  َهللا  َّنِإ 

357 ...َنوُعِجاَر 353 ، ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  اَّنِإ ِِهللا 

...اُونَّیَبَتَف 134 إَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  ْنِإ 

ُرَْتبَْالا 166 َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ 

ًاریِهْطَت 328 ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ 

...َنیِِحلاَّصلا 427 یَّلَوَتَی  َوُهَو  َباَتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهللا  َیِِّیلَو  َّنِإ 

...اَِهتَیِصاَِنب 436 ٌذِخآ  َوُه  َّالِإ  هَّباَد  ْنِم  اَّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ 

...ِباَسِْحلا 431 ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  َّال  رِّبَکَتُم  ِّلُک  ْنِّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعأ 

...َیلاَسُک 342 ْمُهَو  َّالِإ  َهَالَّصلا  َنُوتْأَی  َالَو  ِِهلوُسَِربَو  ِهللاِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ 

...ِباجِْحلا 127 ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْساَف 

...اوُْضقا 427 َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث َال  ْمُکَءاَکَرُشَو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف 

...َنیِِملاَّظلا 339 ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاَق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف 

...ِنْوَشْخاَو 312 َساَّنلا  اْوَشْخَت  َالَف 

...ِداَسَْفلا 239 ِنَع  َنْوَْهنَی  هَّیَِقب  اُولْوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  ْنِم  َناَک  َالْوَلَف 
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...َنیِرَظنُم 74 اُوناَک  اَمَو  ُضْرَْالاَو  ُءاَمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اَمَف 

393 ، 381 ...ِهِسْفَن 380 ، یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف 

441 ...َمیِهاَْربِإ 440 ، یَلَع  ًامَالَسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق 

هحفص 578

...َنُولَعْفَی 239 اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  رَکنُّم  ْنَع  َنْوَهاَنَتَی  اُوناَک َال 

...ْمُکَروُجُأ 353 َنْوَّفَُوت  اَمَّنِإَو  ِتْوَْملا  ُهَِقئاَذ  سْفَن  ُّلُک 

...ِرَکنُْملا 240 ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  هَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 

...اَهاَصْحَأ 288 َّالِإ  ًهَرِیبَک  َالَو  ًهَریِغَص  ُرِداَُغی  َال 

...َدوُواَد 312 ِناَِسل  یَلَع  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 

...َْمثِْالا 312 ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْالاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْهنَی  َالَْول 

...َتْحُّسلا 244 ْمِِهلْکَأَو  َْمثِْالا  ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْالاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْهنَی  َالَْول 

...ِباتِْکلا 42 ِیف  ْرُکْذا  َو  ْمِْهیَلَع ، ُْلتاَو 

َمیِهاْربِإ انَدابِع  ْرُکْذاَو 
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...ِراْصبْالا 43 يِْدیَْالا َو  ِیلُوا  َبوُقْعَی  َقحْسِإ َو  َو 

...ًاِّیبَن 43 ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

...ِدْعَْولا 43 َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

...ًاِّیبَن 43 الوُسَر  َناک  ًاصَلُْخم َو  َناک  ُهَّنِإ  یسُوم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

...ِنوُمُجْرَت 431 ْنَأ  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعأ  َو 

...ِفوُْرعَْملِاب 312 َنوُُرمْأَی  ضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتاَنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو 

...اَْیلُْعلا 232 َیِه  ِهللا  ُهَِملَکَو 

...ِلِیبَّسلا 340 َءاَوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یَسَع  َلاَق  َنَیْدَم  َءاَْقِلت  َهَّجَوَت  اََّملَو 

...َنوُِملْظَی 406 ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  ْنَِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو 

...ُهَسْفَن 176 يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

...ِهّللا 183 ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

...ِِهْبلَق 183 ِیف  اَم  یَلَع  َهللا  ُدِهُْشیَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

...ِبُولُْقلا 75 يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو 

...َّالَک 98 ُهَدَلْخَأ *  َُهلاَم  َّنَأ  ُبَسْحَی  ُهَدَّدَعَو *  الاَم  َعَمَج  يِذَّلا  هَزَمُّل *  هَزَمُه  ِّلُکِّل  ٌْلیَو 

...َْنَیب 342 َنِیبَْذبَذُم  الِیلَق *  َّالِإ  َهللا  َنوُرُکْذَی  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَُری 

هحفص 579

1 تایاور تسرهف 

264 ُْنیَسُح ...! ای  َلاقَف : َُکْتقَراف  ام  َدَْعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  یناتآ 

...ال 464 ِیباِیث ، َْریَغ  ُهُِسْبلَا  ِهیف ، ُبَغُْری  بْوَِثب ال  ینُوْتِئا 

ِهِْحلُص 341 یف  ُلُخْدَا  َدیزَی َو  ُِعیابُأ  اَنَأ  ِنمْحَّرلاِْدبَعابَأ !
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...َمْوَی 328 هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِلوُسَّرلا َنِم  ُهَرْکَت  ام  ِّلُِکب  ِءاقْرَّزلا  َْنباَی  ْرِْشبَأ 

357 ای 264 ، َلاقَف : َُکْتقَراف ، ام  َدَْعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  یناتَأ 

293 ٌریدَج ...، یّنَع  َکَغََلب  يِذَّلا  ِْریَِغب  اَنَأ  َو  َُکباتِک ، یناتَأ 

354 ِقاتِْعلا 261 ، ِقالَّطلِاب َو  ِیل  َنوُِفلْحَی  ًاْفلَأ  َنیَعبْرَأ  ُهَْعَیب  یْنتَتَأ 

...ُّلِحَی 424 ُهَّنِإَف ال  ینُوُلتْقَت ، ْمُکَّبَر َو ال  َهّللا  اوُقَّتِإ 

...ِءاّرَّسلا 401 یَلَع  ُهُدَمْحَأ  َو  ِءانَّثلا ، َنَسْحَأ  ِهّللا  یَلَع  ِیْنُثا 

...َو 418 الَا  ًاْریَخ  ُهّللا  ُمُکازَج  ُهّللا َو  ُمُکَمِحَر  اوُِسلِْجا 

...َو 244 اُهنِّیَه  اهُّلُک  ُِضئارَْفلا  ِتَماقَتْسِإ  ْتَمِیُقا ، ْتَیُِّدا َو  اِذا 

496 ...ُْتقَو 237 ، َلَخَد  َبَلَغ َو  ْنَم  َمَْلعَت  ْنَأ  َتْدَرَا  اِذا 

َغََلب اَِذا 
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الَوَخ 198 ُهَداَبِع  الَوُد َو  ِهللا  َلاَم  اُولَعَج  الُجَر  َنِیثَلث  ِصاَْعلا  ِیبَأ  ُوَنب 

َنِم 452 الیلَق  ِلافْطَْالا  ِءالُؤِهل  ُْبلْطاَف  ِداهِْجلا  َیلِإ  َتْوَدَغ  اذِإ 

316 َتام ...، ْدَق  َهیواعُم  َّنَِأب  ُّنُظَأ  ّینِإ  ُرَْکبابَأ ، َكُِربْخُأ  ًاذِإ 

ِتْوَْملِاب 18 یلاُبن  ْنَِذا ال 

...َو 399 هَوْدُغ  یلِإ  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِاَف  ْمِْهَیِلا  ْعَجِْرا 

...اْنِلُتق 268 اِنب ، ُهللا  َدارَأ  ام  ًاْریَخ  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرَأ 

هحفص 580

264 ِءادَهُّشلا ...; ِهَجَرَد  یف  َْتنَا  اَنَا َو  َنوُکَا  ْنأ  وجْرأ 

ْمُکِراْصمَا َو 302 یِلا  اوُعِجْرا  َُّمث  یلْوَق  اُوُبتْکاَو  ِیَتلاقَم  اوُعَمِْسا 

442 ًاَدلَو ...، َُهل  اُولَعَج  ْذِإ  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتِْشا 

...ُهَءاِیلْوَأ 309 ِِهب  ُهّللا  َظَعَو  اِمب  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اوُِربَتِْعا 

...ًاْدبَع 486 يدَْعب  َنُوُلتْقَت  ِهّللاَو ال  امَأ  َنوُعِمَتْجَت ، یْلتَق  یلَعَأ 

مْوَق 404 یلَع  ُمِْدقَأ  یِّنَأ  ْمُکِْملِِعل  یعَم  ُْمتْجَرَخ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعِإ ،

344 ُضْرَْالا ...! ُتاوامَّسلا َو  ِتَماد  ام  ًاَدبَأ  ِمالَْکلا  اَذِهل  ٍّفُأ 

...اوُعِجْرَت 509 َو ال  ْمُکُّبَر ، ْمُْکیَلَع  َطَخَس  ْدَقَف  اوُضَْهنِإ ، الَأ 

247 ...َیِلا 236 ، َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیِلا  َنْوَرَت  الَا 

...ِهِذِهب 267 ٌفِحاز  یِّنِإ  الَا  ُتْرَْذنَأ ، ُتْرَذْعَأ َو  ْدَق  الَأ 

...هَّلِّذلا 18 اَّنِم  َتاَْهیَه  ِهَّلِّذلا ، ِهَّلِّسلا َو  َْنَیب  ینَکَرَت  ْدَق  ِّیِعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإ  الَا َو 

...ًانالْعِإ 151 ًاّرِس َو  ًاراهَن َو  ْالَیل َو  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  ِلاِتق  یلِإ  ْمُُکتْوَعَد  ْدَق  یِّنِإ  الَأ َو 

َنوُعِظْفَتْسَی 195 اُوناَک  َنیِذَّلَا  َنِیِتبْخُمْلا ، َنیِِدباْعلا  َُهباحْصَأ  َو  رْجُح ، َِلتاَق  َتَْسلَأ 
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...ِهَّنَْجلا 36 ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  ُْنیَسُْحلا  ُنَسَْحلَا َو 

272 ِهِْقلَخ ، یلَع  انافَطْصاَو  ِِهنیِِدل  اناضَتْراَو  ِهِسْفَِنل ، انَراتِْخا  يذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا 

423 لاوَز ، ءانَف َو  َراد  اهَلَعَجَف  اْینُّدلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا 

...َهللا 506 ُلَأْسَأ  ُْتنُک  ْدَق  یِّنِإ  امَأ  .َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهِّللُدْمَْحلَا 

355 ِهّللِاب ...، ّالِإ  َهَُّوق  َو ال  ُهّللا ، َءاش  ام  ِهِّللُدْمَْحلَا 

329 َهَمِطاف ...، ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأ  ِهّللا ! َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

...ْعَمْجا 394 َو  ًامیرَک ، الِْزنَم  َكَْدنِع  اِنتَعیِشل  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهّللا 

...ٌمالُغ 446 ْمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا ، ِءالُؤه  یلَع  ْدَهْشا  َّمُهّللَا 

َّمُهّللَا
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...َوُه 455 اِمل  َِکلذ  ْلَعْجاَف  َرْصَّنلا  اَّنَع  َتْسَبَح  ْنِإ 

...ِءالُؤه 482 َكِدابِع  ْنِم  ِهیف  اَنَأ  ام  يرَت  َکَّنِإ  َّمُهّللَا 

هحفص 581

...اَّنِم 251 َناَک  اَم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهّللَا 

...ُْنبا 330 اَنَأ  دَّمَُحم َو  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّنِإ  َّمُهّللَا !

...ِْهیَلَع 104 ُهللا  یَّلَص  َِکلوُسَِرل  اوُرَمْضَأ  ْمُهَّنِإَف  ْشیَُرق ; یلَع  َکیِدْعَتْسَا  یِّنِإ  َّمُهّللَا 

...ْرِداُغت 451 َو ال  ًادََدب ، ْمُْهُلْتقا  َو  ًادَدَع ، ْمُهَّصِحَأ  َّمُهّللَا 

اُوناعَأ 457 انُولَذَخَف َو  انوُرُْصنَِیل  اَنُوَعَد  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ  َّمُهّللَا 

...یئاجَر 422 َْتنَأ  َو  بْرَک ، ِّلُک  یف  یتَِقث  َْتنَأ  َّمُهّللَا 

ِنَع 487 ُِّینَغ  ِلاحِمْلا ، َدیدَش  ِتوُرَبَْجلا ، َمیظَع  ِناکَْملا ، َِیلاعَتُم  َّمُهّللَا !

ِِهبابَِشب 196 ُهْعِّتَم  َّمُهّللَا 

...ِْتِنب 245 ُْنبا  اَنَأ  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دَّمَُحم َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّمُهّللَا 

ُهَنوُطوُحَی 388 ْمِِهتَنِْسلَأ ، یلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلا  اْینُّدلا َو  ُدیبَع  ُساّنلَا 

205 ُرَجَْحلا 171 ، ِرِهاْعِلل  ِشاَرَْفِلل َو  َُدلَْولَا 

...یلَع 484 َْسَیل  الُجَر  َنُوُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یهلِإ 

...ِلوُسَر 327 ِْتَیب  ُلْهَأ  ّانِإَف  ِهّللا ! َّوُدَع  ای  یِّنَع  َْکَیلِإ 

...ُبَکْرَی 436 ام  ِْثیَرَک  ّالِإ  اهَدَْعب  َنُوثَْبلَت  ُهَّنِإ ال  امَأ 

...َو 350 ِهِْقلَخ ، یلَع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ًادَّمَُحم یفَطْصا  َهّللا  َّنِاَف  ُدَْعب : اّمَأ 

...َو 302 اِنب  َلَعَف  ْدَق  َهَیِغاّطلا  اَذه  َّنِاَف  ُدَْعب  اّمَا 

...یِلا 428 اوُعِجْرا  َُّمث  اَنَأ !؟ ْنَم  اوُرُْظناَف  ینُوبِْسناَف  ُدَْعب ، اّمَأ 
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...ُتْمِهَف 358 ُُهتْأَرَقَف َو  َّیَلَع  َدَرَو  ََکباتِک  َّنِإَف  ُدَْعب ! اّمَأ 

...َکَغََلب 286 ْدَق  ُهَّنَا  ُرُکْذَت  َُکباتِک ، ینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اّمَأ 

...ْتَهَْتنِا 281 ُهَّنَأ  ِهِیف  ُرُکْذَت  َُکباتِک  ِینَءاج  ْدَقَف  ُدَْعب ، اّمَأ 

...ََّیلِإ 383 اُوبَتَک  ِهِذه  ْمُکَرْصِم  َّنِإَف  ِّرُْحلا ! َْنباَی  ُدَْعب ، اّمَأ 

...ْنِإ 295 ُِلئاْقلا َو  يِّدَُؤی  ْنَلَف  ُهَیِواعُم ! ای  ُدَْعب : اّمَأ 

ْنَع 137 َو  َِکنیِد ، ْنَع  َِکفُّرَحَِتب  َّالِإ  َْکنِم  َیِضَر  َناوْرَم َو ال  ْنِم  َتیِضَر  امَا 

هحفص 582

...َْسَیل 481 ُءاسِّنلا  َو  ینُوِلتاُقت ، َو  ْمُُکِلتاقُأ ، يذَّلا  اَنَأ 

...ُِفلَتُْخم 255 َو  َِهلاسِّرلا ، ُنِدْعَم  َو  ِهَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ 

...ْنِم ٌْریَخ  ِیبَأ  َّنِإَف  ُْهنِم ، اَِهب  ُّقَحَأ  ِهللاَو  اَنأ 
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254

.ٌهَمیِظَع 240 ٌهَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْالا  َّنإ 

...ْمِِهتَنِْسلَأ 373 یلَع  ٌقَِعل  ُنیّدلا  اْینُّدلا َو  ُدیبَع  َساّنلا  َّنِإ 

...ْنَأ 386 ْتَدارَأ  ْتَُربَک َو  َلیئارْسِإ  ِیَنب  ِِکلَم  َهَأَْرما  َّنِإ 

ْمِْهیَلَع 364 َمِْدقَأ  ْنَأ  ِینَنُولَأْسَی  َِّیلِإ  اُوبَتَک  َهَفوُْکلا  َلْهَأ  َّنِإ 

ْمِْهیَلَع 261 َمِْدقَأ  ْنَأ  ِینَنُولَأْسَی  ََّیلِإ  اُوبَتَک  ِهَفوُْکلا  َلْهَأ  َّنِإ 

...انَْرمأ 66 اُویْحَأَف  اهُّبِحُأ  َِسلاجَْملا  َْکِلت  َّنِإ 

...انَْرمَأ 79 ایْحَأ  ْنَم  ُهللا  َمِحَرَف  انَْرمَأ ، اُویْحَأَف  اهُّبِحُأ ، َِسلاجَمْلا  َْکِلت  َّنِإ 

...ِقارِْعلا 440 َیلإ  ُقاُستَس  َکَّنِإ  : » یل َلاق  ِهّللا  ُلوُسَر  َّنِإ 

ُمْجَّرلا 174 َْکیَلَع  َبَجَو  ْدَق  ِیناّزلا  َْتنَأ 

...ُدیُرتَأ 431 هحفصثعشالا  نب  دمحم  َکیخَأ  وُخَأ  َْتنَأ 

...اِهنَْطب 173 ِیف  ام  ْتَْقلَأ  اَهَْتیَمْدَأ َو  یَّتَح  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ِلوُسَر  َْتِنب  َهَمِطاَف  َْتبَرَض  َْتنَأ 

...َناک 303 ِبلاط  یبَا  َْنب  َِیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهّللا  ُمُکُدِْشنُأ 

...َو 303 ِِهب  َنوُِقثَت  ْنَم  ِِهب  ُْمْتثَّدَح  الَأ  َهّللا  ُمُکُدِْشنُأ 

438 هلآو ؟) هیلع  هللا  یلص  ) َهّللا ُلوُسَر  يّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللا ! ُمُکُدِْشنُا 

...ِیف 277 َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  ُْتقَدَص ، ْنِإ  ینوُُمْتقَّدَص  ّالِإ  ِهّللِاب  ْمُکُدِْشنُا 

...ْنَأ 318 َّبَحَأ  ْنَمَف  ََکل ! َّمُأ  َكِریمَأ ال  یلِإ  ِْقلَْطنِا 

...ُهوُْحماَف 202 ِِهْتَیب  َلْهَأ  ًاِّیلَع َو  ُّبُِحی  ُهَّنَأ  ُهَنِّیَْبلا  ِْهیَلَع  ْتَماَق  ْنَم  َیلِإ  اوُرُْظنُا 

...اذه 514 ُُلتْقَتَف  مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا ِمَِدب  ًاِرئاث  ُجِرُْخت  ُِتْلُفت َو  َکَّنِإ 

...َْتبَهْذَاَف 168 ...ُهُّیَغ  رِهاظ  ئِْرما  اَْینُِدل  ًاعَبَت  َکَنیِد  َْتلَعَج  ْدَق  َکَّنِإ 
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ٌلُجَر 403 ْمُْکنِم  ُِتْلفَی  ال  َِکلذَک ، ًاَدَغ  َنُولَتُْقت  ْمُکَّنِإ 

هحفص 583

...َتیِزُجَف 360 ِیتَلِص  يِّرب َو  ََّیِلا  َِکباتِِکب  َتْدَرَا  َْتنُک  ْنِا 

یف 417 ْمُِکلِزانَم  یِلا  اوُرُْظناَو  ْمُکَسوُؤُر  اوُعَفْراَف  َِکلذَک  ُْمْتنُک  ْنِإ 

...ًاَدبَأ 56 ُدَْربَت  َنِینِمْؤُْملا ال  ِبُوُلق  ِیف  ًهَرارَح  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  َّنِإ 

...َفَّلَخَت 263 ْنَم  َو  َدِهُْشتْسا ، ُمُْکنِم  یب  َقَِحل  ْنَم  َّنِا 

267 ِِهئامْعَن ...، یلَع  َهللا  ُدَمْحَنَف  ُّبُِحن  اِمب  ُءاضَْقلا  َلََزن  ْنِإ 

...ْمُِکئاِسن 418 یلَع  ُفاخَأ  یْلتَق َو  َدَْعب  یبُْست  یئاِسن  َّنِإ 

...امِْهَیباکِِربَذُخآ ْنَأ  ِیتَداعَس  ْنِم  َْسَیل  َوَأ  ِهللا ، ِلوُسَر  اْنبِإ  ِْنیَذه  َّنِإ 
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40

...َو 372 َنْوَرَت ، ْدَق  ام  ِْرمَْالا  َنِم  َلََزن  ْدَق  ُهَّنِا 

یلَع 167 َُهل  َخَضْرَی  ًهَِّیتَأ َو  ُهَِیتُؤی  ْنَأ  َطَرَش  یَّتَح  َهَیِواعُم  ِْعیاُبی  َْمل  ُهَّنِإ 

...َلَدْعَأ 402 ْمُْکنِم َو ال  َّحَصَأ  ًاباحْصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ ال 

ُهَْربَْعلا 46 ِیْنتَقَنَخ  ّالِإ  َهَمِطاف  یَنب  َعَرْصَم  ْرُکْذَا  َْمل  یِّنِإ 

45 مالسلا ...) هیلع  ) َنیَسُْحلا ُتْرَکَذ  َّالِإ َو  ًادِراب  ًءام  ُْتبِرَش  ام  یِّنِإ 

349 ََّیلِإ ...، ْمُُهُبتُک  ِهِذه  ِهَفوُْکلا َو  َلْهَأ  یلِإ  َکُهِّجَُوم  ّینِإ 

ُهَدابِْعلا 198 ُهَهْجَو  ْتَْلبَأ  ْتَقَلْخَأ َو  يِذَّلَا  ِقِمَْحلا ، ِْنب  وِرْمَع  ِِلتاِقب  َتَْسل  َوَأ 

...ِءاِیلْوَأ 55 َو  ِناْطیَّشلا ؟ ِبْزِح  بْرَح  ِلِال  ِیلام َو  َنایْفُس ؟ ِیبَأ  ِلِال  ِیلام َو  ِهِّوَأ  ِهِّوَأ 

...َنِم 409 ُلَتُْقی  ْنَم  ُدَحََال  َکَّنِإ  َکُّمَع  َكاِدف  ِهّللاَو  يإ 

...ْنَأ 95 اْنیَلَع ، ًایَْغب  ًابِذَک َو  انَنوُد  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساّرلا  ُمُهَّنَأ  اوُمَعَز  َنیِذَّلا  َْنیَأ 

...َِهلاسِّرلا 324 ُنِدْعَم  ِهَُّوبَّنلا َو  ِْتَیب  ُلْهَأ  ّانِإ  ُریمَْالا ! اَهُّیَأ 

...َو 242 ِِهب  ُلَمُْعی  ًاناوْدُع  يأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا ، اَهُّیَأ 

...ْمُکُظِعَأ 427 یّتَح  ینُولِّجَُعت  َو ال  یلْوَق ، اوُعَمْسِإ  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 

...ًاناْطلُس 379 يأَر  ْنَم  : » َلاق هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َّنِإ  ُساّنلا ; اَهُّیَأ 

...ْنَم 371 یلِإ  ِهّللا َو  َیلِإ  ٌهَرِذْعَم  اهَّنإ  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 

374 ...ُنَْحن 257 ، َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 

هحفص 584

369 ، 243 ِْفیَّسلا ...، ِّدَح  یلَع  ُربِصَی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 

...وْرَج 215 ْنِم  َْکنِم  ِیتَّیِّرُِذل  ءوُس  ِمْوَی  ُّيَأ  َو  َْکنِم ، ِیتَّمُِال  مْوَی  ُّيَأ 
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...ُتْجَرَخ 331 ْدََقل  ِهّللا  َلوُسَر  ای  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب 

...ٌرَبَخ 367 اناتَأ  ْدَقَف  ُدَْعب ; اّمَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

...َیلِإ 259 ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  .ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

...َیلِإ 347 ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

...یلِإ 362 ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

...یلِإ 392 ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

...ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  .ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
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338

...ُْنیَسُْحلا 333 ِِهب  یصْوَأ  ام  اذه  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

...ّالِإ 483 َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ِهّللا َو ال  ِمِْسب 

...َکیف 451 ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَمَصَخ  ْنَم  َو  َكُولَتَق ، مْوَِقل  ًادُْعب 

...ِهاکَّزلا 249 ِهالَّصلا َو  یَلَع  َءایْشَأ : َهَسْمَخ  یَلَع  ُمالْسِْالا  َِیُنب 

...ِبَلَّطلا 519 ِهِِّیبَن َو  ِهَّنُس  ِهللا َو  ِباتِک  یلَع  ینوُِعیاُبت 

...َنیِهلاو 433 انوُُمتْخَرْصَتْسا  َنیحَفَأ  ًاحْرَت ، ُهَعامَْجلا َو  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ًاّبَت 

...َّبَّرلا 76 ُطِخُْسی  ام  ُلوُقَن  َو ال  ُْبلَْقلا ، ُعَجُوی  َو  ُْنیَْعلا ، ُعَمْدَت 

...ِیتَعافَش 54 ُهللا  ُمَُهلانَأ  ال  يِدَْعب ، ْنِم  ُهَیِغاْبلا  ُهَئِْفلا  ُُهُلتَقَت 

ْنِم 192 ْمُهَلُجْرَأ  ْمُهَیِْدیَأ َو  ُعَطْقَی  ْمُُهُلتْقَی َو  ِمالْسِْالا ، ِلْهَا  یلَع  ُهَتْطَّلَس  َُّمث 

...ِهیِقَّتَی 44 َنَّمِم ال  ِهِراد  ِیف  ْنَم  ُُرمْأَی  ِهیِْکبَی َو  َو  مالسلا ) هیلع  ) َنیسُْحلا ُبِْدنََیل  َُّمث  ...

...َو 294 َبارَّشلا  ُبَرْشَی  ٌمالُغ  َوُه  َکَْنبِا َو  َْتیَّلَو  َُّمث 

531 َهَّیَمَأ ...; ِیَنب  یَلَع  ٌَهلوقْعَم  اَْینُّدلا  َّنَأ  ُّناَّظلا  َّنُظَی  یَّتَح 

264 یْلتَق ...، ِِهْلتَِقب َو  ُهَرَبْخأ  ِهّللا  َلوُسَر  َّنأ  یبأ  ینَثَّدَح 

335 یْلتَق ...، ِِهْلتَِقب َو  ُهَرَبْخَا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  یبَأ  ینَثَّدَح 

هحفص 585

...ًانیَسُح 37 َّبَحَأ  ْنَم  ُهللا  َّبَحَأ  نیَسُح  ْنِم  اَنَأ  یّنِم َو  ٌنیَسُح 

...مُْکَیلِإ 74 اوُّنَح  ُْمتْشِع  ْنِإ  ْمُْکیَلَع َو  اْوََکب  اهَعَم  ْمُّتِم  نِإ  ًهََطلاُخم  َساّنلا  اوُِطلاخ 

...ِلاِتق 448 یلِإ  ْعَجْرا  َکیف َو  یف  َمَتاْخلا  اَذه  ْذُخ 

...ام 280 َکَتَعیش  اْنلَتَق  َْول  انَّنِکل  ُهَیِواعُم ، ای  ُمْوَْقلا  َکُمْصَخ 
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...ْمِِهباقِر 41 یلَع  َكُولَمََحل  ُمَلْعَأ  ام  َْکنِم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  ِهللاَوَف  ِینْعَد !

...اَذِهب 388 ِیبَأ  َّرَم  ْدََقل  َو  ءالَب ، بْرَک َو  ُتاذ 

اذه 443 ْمَعَن ، َنیرِکاّذلا ! َنیّلَصُْملا  َنِم  ُهّللا  َکَلَعَج  َهالَّصلا ، َتْرَّکَذ 

...َْمل 406 اوُظِعَّتَی َو  ْمَلَف  ْمُُهتْظَعَو  َو  اوُرَّکَُذی ، ْمَلَف  ْمُُهتْرَّکَذ 

...اهیف 420 َو  ینَشَْهنَِتل ، َّیَلَع  ْتَّدَش  ْدَق  ًابالِک  َّنَأَک  ُْتیَأَر 

...َو 369 ِهللا  ِحْوَر  یلِإ  َراص  ْدَقَلَف  ًاِملْسُم  ُهللا  َمِحَر 

...ِءامَّسلا 195 ُلْهَأ  ْمَُهل َو  ُهّللا  ُبِضْغَی  ٌساَن ، َءارْذَِعب  ُلَتُْقیَس 

ُرَبْعَت ٌهَرَْطنَق  ّالِإ  ُتْوَْملا  اَمَف  ِمارِْکلا ، ِیَنب  ًاْربَص 
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...ْمُِکب 472

...ای 488 َكاوِس ، َهلِإ  ِّبَر ال  ای  َِکئاضَق  یلَع  ًاْربَص 

...ِینوُدِقْفَی 104 یّتَح  ََکل  اهَنوُْدُبی  مْوَق َال  ِروُدُص  ِیف  ُِنئاغَض 

...رَذَح 425 یلَع  اْینُّدلا  َنِم  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَِّتا  ِهّللاَدابِع !

...ْوَأ 451 َُکبیُجی ، الَف  ُهُوعْدَت  ْنَأ  َکِّمَع  یلَع  ِهّللاَو  َّزَع 

...یِکاوَْبلا 74 ِْکبَْتلَف  رَفْعَج  ِْلثِم  یلَع 

...ُهَمْحَّرلا 72 ُلِْزنَت  َنیِحلاّصلا  ِرْکِذ  َْدنِع 

2 تایاور تسرهف 

...ْمُِکنیِد 232 َنوُد  ْمُکَسُْفنَأ  اُولَعْجاَف  ٌَهلِزان  َْتلََزن  اذإَف 

...اُنِلتاُقی 384 ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ ال  َهّللا  ِقَّتاَف  انْرُْصنَت  ّالِإَف 

...َو 233 يوَْهلا ، اوُُمتْکا  َو  َصْخَّشلا ، اوُفْخأ  َو  ِضْرَْالِاب ، اوُقِْصلَاَف 

...َُهل 144 ُرْصَّنلا  َناک  ُْثیَح  ُهَْتلَذَخ  ََکل َو  ُرْصَّنلا  َناک  ُْثیَح  َناْمثُع  َتْرَصَن  امَّنِإ  َکَّنِإَف 

...ًاَرثَا 429 َنوُّکُشَتَفَأ  ِلْوَْقلا ، اَذه  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإَف 

هحفص 586

...َبَهْذَی 203 ُّقَْحلا َو  اَذَه  َسِرَْدنَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإَف 

...ْتَیب 25 َلْهَأ  َو َال  ِیباحْصَأ ، ْنِم  ًاْریَخ  َیلْوَأ َو ال  ًاباحْصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإَف ال 

...یلْکَّثلا 52 َءاُکب  ُلِیئَْربَج  ُمَدآ َو  یکَبَف 

...ْنِم 452 يرْدَص  َقاض  ْدَق  يدِّیَس ! ای  َکیخَأ  ُحوُر  َكاِدف 

...َو 409 ًاشَطَع  یحوُر  ْتَّفَج  ِْذا  ِهّللاُْدبَع  ُلَتُْقی  َکُّمَع  َكاِدف 

...نَه 130 نَه َو  َعَم  ِهِرْهِِصل ، ُرَخْالا  َلام  ِِهنْغِِضل َو  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  اغَصَف 
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...َنوُکاْبلا 77 ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف 

...َماظِْعلا 47 َبُونُّذلا  ُّطُحَی  ِْهیَلَع  َءاُکْبلا  َّنِإَف  َنوُکاْبلا ، ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف 

247 ِِهتایَح ...: ِیف  َلاق  ْدَق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَقَف 

...ِْهیَلَع 49 َدَجَس  ِِهتَداّجَس َو  یلَع  ُهَّبَص  ُهالَّصلا  ُْهتَرَضَح  اذِإ  َناکَف 

...اَّنَع 199 ُسِبْحََتل  َکَّنِإ  َلِیلَْقلا َو  َّالِإ  اَنِّقَح  ْنِم  َْکیَدَی  ِیف  اَّمِم  اَنِیتُْؤت  اَم  يِرْمَعَلَف 

...اوُّرَسَأ 102 َو  اوُمَلْسَتْسا ، ِنِکل  اوُمَلْسَأ َو  اَم  َهَمَسَّنلا ، َأََرب  َو  َهَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلاَوَف 

...ْنَِمب 517 انِّوُدَع  ْنِم  اَنل  َرَصَْتنا  َهللا  َّنَأ  ُتْدِدََول  ِهللاَوَف 

...ِیَنبُْدنَی 72 َبِداوَّنلا  اذَک  اذَک َو  یلام  ْنِم  ِْفقْوَأ  ُرَفْعَج  ای  یبأ : ِیل  َلاق  َلاق :

...اِنباکِر 390 ُخانَم  ِهّللاَو  انُهاهَف  اْهنِم ، اُولَحْرَت  اوُِفق َو ال 

ُْرمَْالا ِهَعیرَّشلا  ُماِوق 
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...َو 241 ِرَْکنُْملا  ِنَع  ُیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو 

...اوُأَّضَوَت 421 َو  ْمُکِداز ، َرِخآ  ْنُکَی  ِءاْملا  َنِم  اُوبَرْشاَف  اُومُوق 

...ْذِإ 395 اّمَأَف  َمِْدقَأ ، ْنَأ  اذه  ْمُکِرْصِم  ُلْهَأ  ََّیلِإ  َبَتَک 

320 ُهُمِّلَکُم ...، ِْهَیلِإ َو  ضام  ّینِإَف  ِلُجَّرلا  اَذه  ِباِبب  اُونوُک 

...َّالِإ 396 َوُه  ْلَهَف  ًاَدبَا ، َِکلِذب  َدایِز  َْنبِا  ُبیجُأ  ال 

...ِِقلاْخلا 391 ِهاضْرَم  یلَع  ْمِهِسُْفنَأ  َهاضْرَم  اوَُرثآ  ٌمْوَق  َحَْلفَأ  ال 

...يِّدَج 49 َُهبُْرت  َّالِإ  ٌهَمَّرَُحم  انل  َهبُْرت  َّلُک  َّنِإَف  ِِهب ، اوُکَّرَبَِتل  ًاْئیَش  یَتبُْرت  ْنِم  اوُذُخْأَت  ال 

...یِّنِإَف 194 ِیباِیث ، ِیف  ِینُوِنفْدا  ًاَمَد َو  یِّنَع  اُولِسْغَت  ًادیِدَح َو َال  یِّنَع  اوُِقلُْطت  َال 

هحفص 587

...ِمالْسِْالا 176 ِیف  َرارِض  َرَرَض َو َال  َال 

...ِهِْربَق 47 َْدنِع  ِهِیثْرَت  امَک  َنوُدِْشنَت َو  امَک  ال ،

...ْنَا 352 ْنِم  ََّیِلا  َّبَحَا  اذَک  ناکَِمب  ِهّللاَو  َلَْتُقا  ْنَِال 

...ًاَدبَأ 339 َقیرَّطلا  اَذه  ُْتقَراف  ال  یّمَع ! َْنباَی  ِهّللاَو  ال 

...َنْضَکارَتَی 45 ِیتاَنب  ِیئاِسن َو  یلِإ  ُتْرَظَن  ِزِیلْهِّدلا  ِیف  ام  ُراّنلا  ِتَذَخَأ  اَّمل  ْنِکل  َو  ال ،

...َْتنُک 455 ْنِإ  َّمُهّللَا  لیصَف ، ْنِم  َْکیَلَع  ُنَوْهَأ  ُنوُکَی  ال 

...َمْوَْیلا 73 َُهل  َیِکاَوبال  ُهَزْمَح  َّنِکل 

...َُکْلثِم 196 ٌهَئاِم  يِْدنُج  ِیف  َّنَأ  َْتَیل 

...ِتْوَْملا 378 َنَوْهَا  ام  َتْوَْملا ، ُفاخَی  ْنَم  ُنْأَش  ِینْأَش  َْسَیل 

...َِیئُر 520 َو َال  ْتَبَضَتْخا ، َو َال  ٌهَّیِمِشاه ، ْتَلَحَتْکا  اَم 

الیمَج 19 ّالِإ  ُْتیَأَر  ام 
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...َنُولِصَی 410 َْفیَکَف  اْینُّدلا  َنِم  یلْسَن  َعَطْقَِیل  ُهّللا  َناک  ام 

...َّنأ 263 ْنوُِرفاوَتُم  ْمُه  ِْتیَْبلا َو  َلْهأ  ُّکُشَن  اّنُک  ام 

...َرَفَغ 397 َو ال  الِجاع ، َکِشاِرف  یلَع  ُهّللا  َکََحبَذ  ََکلام ،

...ََکل 447 ُهّللا  َكَراب  َو ال  َکَمِحَر ! ُهّللا  َعَطَق  ََکلام ؟

...ُُمْتنَفَد 246 َو  َرَْکنُْملا ، ُُمتْرَهْظَأ  ْمُکَّنِکل  َو  ُْتیَتآ ، اذِهل  ام 

...ُهَِملَک 391 ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْدَق  ُهَّنَِال  ٌباوَج ; يِْدنِع  َُهل  ام 

...يرَی 50 اِمل  مالسلا ) امهیلع  ) ٍّیلَع َْنب  َْنیَسُْحلا  َراز  ُهَّنَأ  یّنَمَتَی  َوُه  َّالِإ َو  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  دَحَا  ْنِم  ام 

278 َنایْفُس ...، ِیبَأ  ِْنب  ِهَیِواعُم  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم 

ِفوُْرعَْملِاب َو َرَمَا  ْنَم 
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...َوُهَف 241 ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَن 

...ُهَنَْعل 224 ِْهیَلَع  ُهللا َو  ُهَفاَخَأ  ِهَنیِدَْملا  َلْهَأ  َفاَخَأ  ْنَم 

...ُهَّنَْجلا 47 ُهَلَف  یکابَت  ْنَم  َو  ُهَّنَْجلا ، ُهَلَف  ًاَدِحاو  یْکبَأ  یَکب َو  ْنَم 

اْینُّدلا 82 َِجئاوَح  َُهل  ُهللا  یَضَق  اروُشاع  َمْوَی  ِهِِجئاوَح  ِیف  َیْعَّسلا  َكَرَت  ْنَم 

هحفص 588

...ِراّوُز 50 ْنِم  ْنُکَْیلَف  ِهَمایِْقلا ، َمْوَی  رُون  ِِدئاوَم  یلَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 

51 ِتْوَْملا ...، ُهَرْکَس  ِْهیَلَع  َنَّوَهَت  َو  ِهَمیِْقلا ، َمْوَی  ِهللا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 

...انَعَم 18 ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  الِذاب  انِیف  َناَک  ْنَم 

...َُهل 73 َزازْعِإ  ال  ِْهیَلَع ، َیِکاَوبال  ٌتِّیَم 

...َو 424 ٌْنیَد  ِْهیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َلَتُْقی  ْنَأ ال  ِدان 

...ِْهیَلَع 425 ٌلُجَر  یعَم  َّنَِلتاُقی  ْنَأ ال  ِساّنلا  ِیف  ِدان 

260 َنایْفُس ...، ِیبَأ  ِلآ  ْنَع  ْمُْهلُذْخا  َو  ِیتَعاط ، َیلِإ  َساّنلا  ُعْداَو 

...مامِإ 243 َْدنِع  لْدَع  ُهَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَا  َو 

...َیلِإ 337 ْجُرْخَأ  َْمل  ْنِإ  َو  َِکلذَک ، ٌلُوتْقَم  یِّنِإ  ِهّللاَو 

...ِدیبَْعلا 26 َرارَف  ُِّرفَأ  َو َال  ِلِیلَّذلا ، َءاطْعِإ  يِدَِیب  ْمُکیِطْعُأ  ِهللاَو َال 

...ًاَدبَأ 145 ِْنیَمْوَی  َهَیِواعُم  ُلِمْعَتْسَأ  ِهللاَو ال 

...َو 254 ًابَأ  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َتْکَرَت  ْدََقل  ِهللاَو 

...ُُهتْدَدََرل 146 ُءامِْالا  ِِهب  َِکُلم  ُءاسِّنلا َو  ِِهب  َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو  َْول  ِهللاَو 

...ُعَّطَقُم 56 ِءامِّدلِاب ، ٌلَّمَُرم  ٌْنیَسُح  اذه  ِءامَّسلا ، ُکِیلَم  َْکیَلَع  یّلَص  هادَّمَُحم  او 

235 هلآو ...) هیلع  هللا  یلص  ) ِهِِّیبَن ِهَّنُس  ِهّللا َو  ِباتِک  یِلا  ْمُکوُعْدَا  اَنَا  َو 
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...ُدیُِرا 246 يِّدَج ، ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  َو 

...َنْوَرَی 244 اُوناک  ْمُهِّنَِال  ْمِْهیَلَع ، َِکلذ  ُهللا  َباع  امَّنِإ  َو 

219 َباَرَّشلا ...، ُبِرْشَی  ِناَْملِْغلا ، َنِم  ٌمَالُغ  َِکْنبِإ ، ِهَْعیَِبب  َساَّنلا  َكُذْخَأ  َو 

...مِشاهَک 96 ُهَّیَمُأ  َْسَیل  ْنِکل  ُنَْحن َو  َِکلذَکَف  فانَم » ِْدبَع  ُوَنب  ّانِإ  : » َُکلُوق اّمَأ  َو 

...َو 97 ُرَثْکَأ  ْمُه  َو  انِسوُُفِنب ، ِتوُْملا  َْدنِع  ُحَمْسَأ  َو  انیِْدیَأ ، ِیف  اِمل  ُلَْذبَأَف  ُنَْحن  اّمَأ  َو 

ِهَْریَحَو َِهلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذبَو 
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َِهلالَّضلا 237

...ُنالَسَع 265 اهُعَّطَقَتَت  یلاصْوَِأب  ّینَأَک  ِهِیقال ، اَنَأ  َعَرْصِم  ِیلَرَّیَخ  َو 

255 ...عاِرب 235 ، ُهَّمُْالا  ِتَِیُلب  ْدَق  ِْذا  ُمالَّسلَا  ِمالْسِْالا  یَلَع  َو 

هحفص 589

...ِعیبَّرلا 139 َهَْتِبن  ِِلبِْالا  َهَمْضِخ  ِهللا  َلام  َنوُمِضْخَی  ِهِیبَأ  ُوَنب  ُهَعَم  َماق  َو 

...اُنتَعیِش 191 ْتَِلتُقَف  مالسلا ) هیلع  ) ِنَسَْحلا ِتْوَم  َدَْعب  َهَیِواعُم  َنَمَز  ُهُرَبِک  َِکلذ َو  ُمَظِع  َناَک  َو 

...َهَراَجِْحلا 174 ُُهتْعَْبتََال  ِهَْریَغُْملِاب  ُتْرَفَظ  ْنِإ  ُلوُقَی : َِکلذ  َدِْعب  ٌِّیلَع  َناَک  َو 

...ُُمتْحَبْصَأَف 157 ْمُکاْینُد  َمامَأ  ْمُُکنیِد  َنیّفِص َو  یلِإ  ْمُِکبَدَْتنُم  ِیف  ُْمْتنُک  َو 

...ًهَبْهَر 102 اّمِإ  ًهَبْغَر َو  اّمِإ  ِنیِّدلا : ِیف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  َو 

...ِقیِصَّللاَک 96 ُحیِرَّصلا  َو َال 

...اهُراُّجف 163 اهُؤاَهَفُس َو  َهَّمُْالا  ِهِذه  َْرمَأ  َِیلَی  ْنَأ  یسا  ِینَّنِکل  َو 

...ِلِیبَس 241 ِیف  ُداهِْجلا  اهُّلُک َو  ِِّرْبلا  ُلامْعَأ  ام  َو 

...یَیْحَی 385 َْسأَر  َّنَأ  ِهّللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِناوَه  ْنِم  َو 

...ْدَق 261 َو  ْمُُهلُسُر ، ِهَفوُْکلا َو  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذه  َو 

...ْدََقل 327 ٌقِساف ! ٌلُجَر  َوُه  َدیزَی َو  ِهَْعیَِبب  ینُُرمْأَتَأ  َکَْحیَو !

...َو 432 یلْوَق ، اوُعَمْسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْصنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُُکْلیَو 

397 َكُداعَم ...؟ ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهّللا  یِقَّتَت  اّمَأ  دْعَس  َْنباَی  َکَْلیَو 

...ّانِإ 328 َو  ٌسْجِر ، َکَّنِإَف  یّنَع  َْکَیلِإ  ُناوْرَم ! ای  َکَْلیَو 

...یل 276 َِدلُو  َْول  ِمُدُْالا ، ِهَغّابَد  ِءاقْرَّزلا  َْنبا  یَلَع  یْلیَو 

403 ُنالُف ...، ای  َكُرْصَق  اذه  َو  ُنالُف ، ای  َُکلِْزنَم  اذه 
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...َو 388 اِنباکِر ، ُخانَم  انُهه  ءالَب ، بْرَک َو  ُعِضْوَم  اذه 

...َّالِإ 265 ْمُهارَأ  َو ال  ََّیلِإ ، ِهَفوُْکلا  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذه 

...َو 485 ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَج  یْقلَأ  یّتَح  ُنوُکَأ  ِهّللاَو  اذَکه 

...الیلَع 322 َناک  ُهَّنِإَف  رَبَخ  ُهَِنئاک  َهَیِواعُم  ْنِم  ْمُکاتَأ  ْلَه 

...ْلَه 454 ِهّللا ؟ ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَه 

503 ، 435 ، 26 ، 18 َهَّلِّذلا 17 ، اَّنِم  َتاْهیَه 

...ینُوکُْرتَی 351 َْنل  َمْوَْقلا  َّنِإ  ِساّبَع  َْنبا  اَی  َتاْهیَه  َتاْهیَه 

هحفص 590

...ْنِإ 344 ینوُکُْرتَی َو  َمْوَْقلا ال  َّنِإ  َرَمُع ! َْنباَی  َتاْهیَه 

یلإ اوُزرَبَف  َْلتَْقلا ، ُمِْهیَلَع  ُهللا  َبَتَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه 
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...ْمِهِعِجاَضَم 19

460 َنیِِقفانُْملا ؟ ِءالُؤه  َعَم  َمْوَْیلا  َْتعَنَص  ام  ُهاَتبأ  ای 

370 ُِکتاوَخَأ ;  ِیتاَنب  ِكُوبَأ َو  اَنَأ  ِیتَْنبِإ ، ای 

448 ینَدَهْجَأ ...، ِدیدَْحلا  ُلِْقث  َو  ینَلَتَق ، ْدَق  ُشَطَْعلأ  َْهبأ ! ای 

416 ِّرَّذلا ...، ِِملاع  ْنِم  یباحْصَأ  ِءالُؤه  َّنِإ  یِملْعَا ، ُهاتُْخا  ای 

...ٌریغَص 456 ٌلْفِط  ُهَّنِاَف  ًاْریَخ ، َریغَّصلا  يَدلَِوب  ِکیصُوا  ُهاتُْخا  ای 

416 ًهَمِّسَبَتُم ...، ُِکْتیَأَر  ام  ِهَنیدَْملا  َنِم  اْنلَحَر  ُْذنُم  ُهاتُْخا  ای 

...ُْنب 356 ُدیزَی  یَنلاتْغَی  ْنَا  ُْتفِخ  ْدَق  یِخَا  ای 

...یّقَشَت 413 ال  یمَسَق ، يَّربُأَف  ِْکیَلَع  ُمِْسقُأ  ّینِإ  ُهَّیَخُأ ! ای 

...ٌدْصَق 417 ْمَُهل  َْسَیل  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  اوُمَلِْعا  یباحْصَأ  ای 

...ْنَأ 337 َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  َءاش  ْدَق  ُهاّمُأ  ای 

...یِّنَأ 336 َو  َِکلذ ، ُمَلْعَأ  ِهّللاَو  اَنَأ  ُهاُّما َو  ای 

...ُهَّنَْجلا 48 ُهَلَف  ًهَرْشَع  یْکبَأَف  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َنوُراه  ابَأ  ای 

367 ُتْرَبَصَف ...، یلام  اوُذَخَأ  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ  َهَّرِه ! ابَأ  ای 

...َتْرَشَأ 332 َتْحَصَن َو  ْدََقل  ًاْریَخ ، ُهّللا  َكازَج  یخَأ  ای 

452 انِدَدَع ...، َعَمُْجم  يرَکْسَع َو  ْنِم  َهَمالَْعلا  َْتنُک  یخَأ  ای 

...ٌأَْجلَم 256 اْینُّدلا  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ِهللاَو  یِخَأ ! ای 

...ًأَْجلَم 332 اْینُّدلا  یف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ِهّللاَو  یخَأ  ای 

...َو 412 ِهّللا ، ِءازَِعب  يّزَعَت  َهّللا َو  یقَِّتا  ُهَّیَخُأ  ای 

...ِِهتَدالِِوب 54 دْهَع  ُهَبیِرَق  اهَّنِإَف  اذِهب  َهَمِطاف  يِِربُْخت  ُءامْسَأ ال  ای 
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...َو 444 اُهباْوبَا ، ْتَِحُتف  ْدَق  َهَّنَْجلا  ِهِذه  َّنِا  یباحْصَأ  ای 

...امَأ 482 ِِهتَْرتِع ، یف  ًادَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  امَْسِئب  ِءوُّسلا ! َهَّمُأ  ای 

هحفص 591

...ُراّنلا 445 ِهِذه  َو  اهُوُبلْطاَف ، ُهَّنَْجلا  ِهِذه  ِنآرُْقلا ! َهَّمُأ  ای 

...ِهللا 80 ُلوُسَر  یلَع  َبارُّتلا  اُوثْحَت  ْنَأ  ْمُکُسُْفنَأ  َْتباطَأ  ُسَنَأ  ای 

...ًاسُْؤب 473 َو  ًاحْرَت ، ْمَُکل َو  ًاْحُبق  ِهَفوُْکلا ! َلْهَأ  ای 

...َكاْنیَتَأ 384 امَّنِإ  َکِْفیَس ، َکِسَرَِفل َو  َكاْنئِج  ام  ِّرُْحلا ! َْنباَی 

...ِكُوبَأ 117 ِِهب  َءاج  امِیف  يْوقَأ  َِکلذ  ْمَعَن َو  َلاق : ِیباب ؟ َّیَلَع  ًاقِرُْحم  َكاُرتَأ  ِباّطَْخلا ! َْنباَی 

...َْمل 345 َو  يِدلاو ، ِّمَع  ُْنبا  َکَّنِإ  ساّبَع ! َْنباَی 

ُلوُقَت امَف  ساّبَع ! َْنباَی 
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...ِْتِنب 342 َْنبِا  اوُجَرْخَأ  مْوَق  یف 

...ّالِإ 461 ٌلُجَر  ِمایِْخلا  یف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعِإ  َّیَُنب  ای 

...َکُِملْعُأَف 365 ایْؤُّرلا ، اَهیف  ُبَذُْکت  ٌهَعاس ال  اهَّنِإ  َّیَُنب  ای 

...ْدَق 407 اُوبَهِْذا  ِملْسُِمب ، ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْسَح  لیقَع ! یَنب  ای 

...َو 448 ٍِّیلَع  یلَع  دَّمَُحم َو  یلَع  ُّزِعَی  َّیَُنب  ای 

430 رَْجبَأ ...، َْنب  َراّجَح  ای  َو  یَعبَر ، َْنب  َثَبَش  ای 

...َو 279 یْنَیب  ُلوُحَت  َمالَع  ِهِّبَِرل ، ًایصاع  ِهِسْفَِنل ، ًاِملاظ  ای 

399 یِخَأ ...  ای  َْتنَأ  یِسْفَِنب  ْبَکِْرا  ُساّبَع ! ای 

...َْنبا 437 َّیِعَّدلا  َکّیلَُوی  ْنَأ  ُمَعْزَت  ِینَُلتْقَت ؟ َْتنَأ  ُرَمُع  ای 

...ِْهَیلِإ 28 ُرُْظنَت  َْتنَأ  ِهللاِْدبَعُوبَا َو  ُلَتُْقیَأ  دْعَس ! َْنب  َرَمُع  ای 

...َو 235 ِناْطیَّشلا ، َهَعاط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنِا  ُقَدْزَرَف  ای 

...َو 361 ِناْطیَّشلا ، َهَعاط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنِا  ُقَدْزَرَف  ای 

...يِراْصنَأ 456 يدالْوَأ َو  یخَأ َو  ُْمْتلَتَق  ْدَق  ِمْوَق  ای 

458 َهَوْرُع ...، َْنب  َِیناه  ای  َو  لیقَع ، َْنب  َِملْسُم  ای 

...َّلَح 457 ام  يرَت  یهِلا  َِکباصَأ ، امیف  يِربِْصا  ِسْفَن  ای 

462 یتَْرتِع ...، ُلَْضفَأ  َو  یتَّیِّرُذ ، ُبَیْطَأ  َْتنَأ  يَدلَو  ای 

...َّنِإ 463 ْمَُهل : ْلُقَف  َمالَّسلا  َیِّنَع  یتَعیش  ْغَِّلب  يَدلَو  ای 

هحفص 592

461 ِهّللا ...، َرْکِذ  ْمُهاْسنَاَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  ِدَق  يَِدلَو  ای 

...یّتَح 387 یِمَد  ُنُکْسَی  ِهّللاَو ال  ُِّیلَع  ای  يَِدلَو  ای 
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...هَعیرَش 466 یلَع  ْمَأ  اُهْتلََّدب ؟ هَّنُس  یلَع  ِینُوُلتْقَتَأ  ْمُکَْلیَو  ای 

443 ِمالْسِْالا ...، َِعیارَش  َتیسَنَا  دْعَس  َْنب  َرَمُع  ای  َکَْلیَو  ای 

...اَذه 395 ْدِرَا  َْمل  یِّنِا  یِّنَع  َکَبِحاص  ْغَِّلب  اذه  ای 

...ُمُْکیَلَع 483 ُّبُصَی  َُّمث  ْمُکَءامِد ، ُکِفْسَی  ْمُکَْنَیب َو  ْمُکُسَْأب  یْقُلی 

هحفص 593

اه بقل  صاخشا و  تسرهف 

ات ج آ 

«آ»

هّیما 359 لآ 

هنمآ 197

« فلا »

572 ، 563 ، 80 ، 74 ، 73 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66 ، 64 ، 62 ، 60 ، 50 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 42 مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا

530 ، 528 ، 523 ، 522 ، 519،520 ، 518 ، 517 ، 500 ، 498 ، 496 ، 459 ، 458 ، 447 ، 441 ، 346 ، 345 ، 76 ، 63 میهاربا 43 ،

497 هحلط 237 ، نب  میهاربا 

نبا
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،139 ، 137 ، 133 ، 129 ، 128 ، 124 ، 123 ، 122 ، 120 ، 114 ، 110 ، 108 ، 106 ، 105 ، 104 ، 96 ، 94 ، 93 ، 39 ، 27 دیدحلا 26 ، یبا 
،191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 185 ، 183 ، 182 ، 181 ، 176 ، 176 ، 174 ، 173 ، 173 ، 172 ، 171 ، 166 ، 156 ، 155 ، 146 ، 142

526 ، 514 ، 223،278 ، 205 ، 202 ، 198 ، 197

،211 ، 209 ، 208 ، 207 ، 196 ، 194 ، 192 ، 187 ، 185 ، 177 ، 171 ، 170 ، 157 ، 155 ، 132 ، 131 ، 94 ، 93 ، 92 ، 59 ریثا 42 ، نبا 
518 ، 517 ، 512 ، 511 ، 486 ، 381 ، 364 ، 348 ، 323 ، 320 ، 317 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 217 ، 214

قاحسا 114 نبا 

،339 ، 334 ، 333 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 325 ، 324 ، 322 ، 260 ، 257 ، 256 ، 255 ، 247 ، 246 ، 245 ، 235 ، 221 مثعا 147 ، نبا 
520 ، 518 ، 476 ، 474 ، 471 ، 449 ، 420 ، 402 ، 398 ، 394 ، 392 ، 384 ، 381 ، 377 ، 375 ، 372 ، 359 ، 349 ، 346 ، 340

يزوج 217 نبا 

يدبع 565 داّمح  نبا 

،519 ، 514 ، 511 ، 506 ، 505 ، 469 ، 441 ، 400 ، 396 ، 388 ، 376 ، 375 ، 374 ، 363 ، 214 هحفـصدایز 172 ، نب  هللادیبع  دایز  نبا 
530 ، 520

هحفص 594

469 ، 466 ، 450 ، 444 ، 443 ، 432 ، 401 ، 400 ، 399 ، 398 ، 397 ، 396 ، 395 ، 364 ، 197 دعس 166 ، نبا 

196 نیریس 177 ، نبا 

318 ، 156 بوشآ 35 ، رهش  نبا 

365 ، 353 ، 352 ، 351 ، 346 ، 345 ، 343 ، 342 ، 341 ، 295 ، 261 ، 205 ، 187 ، 179 ، 178 ، 131 ، 55 ، 54 ساّبع 40 ، نبا 

207 ، 201 ، 136 ّهبر 116 ، دبع  نبا 

575 سدنرع 572 ، نبا 

فیفع 506 نبا 

222 ، 210 ، 188 ، 167 هبیتق 136 ، نبا 

183 مجلم 176 ، نبا 
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يدودوم 204 یلعالاوبا 

فوتحلاوبا 482

214 ، 189 ، 188 ، 156 یناهفصا 108 ، جرفلاوبا 

530 ساّبعلا 27 ، لضفلاوبا 

،253 ، 136 ، 133 ، 132 ، 129 ، 121 ، 120 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113 ، 106 رکبوبا 38 ،
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301

327 بارتوبا 186 ،

يدئاص 443 همامثوبا 

رفعجوبا 176

ءادردوبا 205

411 ، 205 ، 116 ، 39 رذوبا 38 ،

بنیزوبا 182

يردخ 429 دیعسوبا 

،256 ، 193 ، 179 ، 171 ، 170 ، 166 ، 142 ، 138 ، 133 ، 123 ، 121 ، 120 ، 119 ، 102 ، 101 ، 100 ، 98 ، 96 ، 93 ، 55 نایفسوبا 29 ،
526 ، 525 ، 493 ، 327 ، 326 ، 325 ، 316 ، 289 ، 284 ، 283 ، 260

يودع 177 راوسوبا 

يراصنا 128 هحلطوبا 

133 هرامعوبا 58 ،

سیقوبا 220

ؤلؤلوبا 127

یناسارخ 526 ملسموبا 

150 ، 139 يرعشا 135 ، یسوم  وبا 

175 ، 122 هریرهوبا 43 ،

بعک 116 نب  ّیبا 

407 ، 399 ، 79 مالسلا ) هیلع  ) هّللادبع یبا 
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حلاص 171 ساّبع  دمحا 

طیَمُش 522 نب  رمحَا 

سیق 350 نب  فنحا 

هحفص 595

215 لطخا 214 ،

قیرش 183 نب  سنخا 

یلبرا 370

قحسا 43

یبلک 459 دسا 

562 لیعامسا 43 ،

ءامسا 54

سیق 189 نب  ثعشا 

راِزن 108 نب  رَضُم  نب  سایلا 

455 ، 440 ، 249 ، 240 ، 202 ، 191 ، 81 ، 72 ، 58 ، 44 مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

،32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 22 هحفص...و 18 ، مالسلا ) هیلع  ) هللادبعابا نیسحلا ، هللادبعابا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
،64 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35
،186 ، 185 ، 175 ، 161 ، 125 ، 124 ، 111 ، 110 ، 109 ، 107 ، 104 ، 84 ، 83 ، 81 ، 79 ، 78 ، 77 ، 75 ، 74 ، 71 ، 70 ، 69 ، 66 ، 65
،237 ، 236 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 230 ، 225 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 215 ، 214 ، 210 ، 209 ، 203 ، 198 ، 194 ، 192
،275 ، 272 ، 271 ، 267 ، 265 ، 264 ، 263 ، 262 ، 261 ، 259 ، 257 ، 256 ، 255 ، 254 ، 253 ، 252 ، 251 ، 245 ، 243 ، 242 ، 239
،318 ، 309 ، 307 ، 303 ، 302 ، 301 ، 300 ، 299 ، 298 ، 295 ، 294 ، 293 ، 292 ، 291 ، 286 ، 281 ، 280 ، 279 ، 278 ، 277 ، 276

،329 ، 328 ، 327 ، 324 ، 322 ، 321 ، 320

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 682 

http://www.ghaemiyeh.com


،365 ، 364 ، 361 ، 360 ، 358 ، 356 ، 354 ، 352 ، 350 ، 347 ، 344 ، 342 ، 341 ، 340 ، 339 ، 338 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 331
،407 ، 405 ، 404 ، 400 ، 399 ، 398 ، 397 ، 396 ، 393 ، 391 ، 390 ، 389 ، 388 ، 387 ، 385 ، 384 ، 382 ، 380 ، 370 ، 367 ، 366
،457 ، 455 ، 454 ، 453 ، 452 ، 450 ، 448 ، 445 ، 443 ، 441 ، 432 ، 431 ، 426 ، 424 ، 420 ، 419 ، 416 ، 415 ، 414 ، 412 ، 411
،499 ، 498 ، 497 ، 496 ، 495 ، 493 ، 485 ، 482 ، 481 ، 480 ، 479 ، 477 ، 472 ، 471 ، 469 ، 466 ، 465 ، 464 ، 462 ، 460 ، 458
،528 ، 527 ، 526 ، 525 ، 524 ، 523 ، 521 ، 519 ، 516 ، 515 ، 514 ، 513 ، 512 ، 511 ، 510 ، 507 ، 505 ، 503 ، 502 ، 501 ، 500

581 ، 565 ، 561 ، 551 ، 550 ، 549 ، 545 ، 544 ، 541 ، 532 ، 530

هحفص 596

251 ، 232 ، 67 ، 66 هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

563 ، 77 ، 59 ، 58 ، 46 مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

524 ، 520 ، 516 ، 463 ، 454 ، 411 ، 410 ، 409 ، 387 ، 385 ، 237 ، 78 ، 48 ، 46 ، 20 مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما 

562 ، 520 ، 496 ، 356 ، 338 ، 237 ، 81 ، 79 ، 72 ، 66 ، 60 ، 58 ، 57 ، 50 ، 48 ، 47 ، 45 مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

413 ، 190 ، 189 ، 188 ، 162 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 106 هحفص 40 ، ( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما 

یبلک 57 سیقلاءرما 

389 هملس 337 ، ّما 

465 ، 462 ، 456 ، 406 ، 275 ، 273 ، 272 ، 216 موثلک 130 ، ّما 

همیما 122

580 ، 568 ، 567 ، 470 ، 469 سنَا 80 ،

429 کلام 428 ، نب  سنَا 

20 مالسلا ) مهیلع  ) تیبلا لها 

«ب»

410 ینارحب 272 ،

114 ، 113 ، 80 يراخب 63 ،
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بزاع 116 نب  ءارب 

165 ، 155 ، 152 هاطرا 151 ، نب  رسب 

لئاو 504 نب  رکب 

279 ، 246 ، 234 ، 224 ، 188 ، 143 يرذالب 117 ،

«پ»

،28 ، 24 ، 20 هحفص...و 19 ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  ربمغیپ ، ادخ ، لوسر  مالـسا ، ربمایپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
،35
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،105 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 91 ، 90 ، 89 ، 81 ، 80 ، 76 ، 74 ، 73 ، 72 ، 63 ، 62 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 42 ، 41 ، 37 ، 36
،143 ، 142 ، 136 ، 135 ، 134 ، 132 ، 129 ، 127 ، 124 ، 121 ، 120 ، 118 ، 117 ، 115 ، 114 ، 113 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106
،196 ، 192 ، 186 ، 184 ، 183 ، 181 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 172 ، 170 ، 169 ، 167 ، 166 ، 165 ، 163 ، 161 ، 157 ، 153
،277 ، 273 ، 272 ، 264 ، 263 ، 256 ، 253 ، 252 ، 245 ، 241 ، 237 ، 232 ، 224 ، 215 ، 211 ، 210 ، 207 ، 206 ، 205 ، 203 ، 201
،314 ، 313 ، 309 ، 308 ، 307 ، 306 ، 305 ، 304 ، 303 ، 302 ، 301 ، 298 ، 297 ، 296 ، 295 ، 294 ، 287 ، 286 ، 284 ، 283 ، 282

،327 ، 326 ، 325 ، 321 ، 319 ، 318

هحفص 597

،361 ، 360 ، 359 ، 358 ، 355 ، 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 349 ، 343 ، 342 ، 341 ، 337 ، 336 ، 335 ، 333 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328
،444 ، 434 ، 429 ، 428 ، 424 ، 423 ، 420 ، 418 ، 416 ، 413 ، 408 ، 405 ، 401 ، 393 ، 391 ، 389 ، 384 ، 380 ، 373 ، 363 ، 364
،508 ، 507 ، 498 ، 497 ، 496 ، 495 ، 493 ، 485 ، 483 ، 480 ، 478 ، 476 ، 475 ، 472 ، 470 ، 469 ، 462 ، 460 ، 455 ، 447 ، 446

526 ، 525 ، 524

«ت»

لیالراک 29 ساموت 

«ج»

يراصنا 429 هللادبع  نبرباج 

203 ، 187 ظحاج 185 ،

556 ، 555 ، 391 ، 390 ، 389 ، 308 ، 307 ، 305 ، 253 ، 80 لیئربج 52 ،

قادرج 140 جرج 

هدعج 189

،476 ، 475 ، 467 ، 439 ، 428 ، 407 ، 360 ، 358 ، 307 ، 304 ، 302 ، 275 ، 273 ، 272 ، 176 ، 166 ، 93 ، 76 ، 74 ، 72 ، 49 رفعج 40 ،
564

بلاط 166 یبا  نب  رفعج 

یّلح 577 رفعج 
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439 ، 429 راّیط 74 ، رفعج 

ّربش 581 داوج 

ات ع ح 

«ح»

192 يروباشین 80 ، مکاح 

461 ، 459 ، 443 ، 429 ، 417 ، 415 ، 410 ، 399 رهاظم 258 ، نب  بیبح 

جاّجح 94،
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525 ، 436 ، 382 ، 371

443 ، 382 قورسم 371 ، نب  جاّجح 

یفقث 364 فسوی  نب  جاّجح 

رجبا 430 نب  راّجح 

286 ، 283 ، 280 ، 204 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 175 يدع 106 ، نب  رجح 

459 ، 392 ، 374 ، 373 دیزی 371 ، نب  ّرح 

يدسا 455 لهاک  نب  هلمرح 

،185 ، 175 ، 174 ، 173 ، 170 ، 163 ، 162 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 104 ، 97 ، 63 ، 61 ، 52 ، 42 ، 41 ، 40 ، 38 ، 37 ، 36 نسح 35 ،
،363 ، 335 ، 317 ، 307 ، 295 ، 283 ، 277 ، 263 ، 255 ، 253 ، 250 ، 233 ، 229 ، 207 ، 205 ، 195 ، 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 186

503 ، 487 ، 471 ، 469 ، 449 ، 424 ، 412 ، 409

هحفص 598

223 يرصب 211 ، نسح 

443 میمت 363 ، نب  نیصح 

ینوکس 483 کلام  نب  نیصح 

520 ریَُمن 224 ، نب  نیصح 

142 صاعلا 136 ، یبا  نب  مَکَح 

يدنِک 511 ذقنُم  نب  میکح 

530 ، 528 ، 439 ، 429 ، 409 ، 403 ، 338 ، 307 ، 133 ، 102 ، 73 هزمح 63 ،

ملسم 504 نب  دیمح 

222 ، 221 ، 217 هلظنح 101 ،

196 نّویراوح 53 ،

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 687 

http://www.ghaemiyeh.com


يوح 411

«خ»

لیُفن 509 نب  دعس  نب  دلاخ 

208 دیلو 122 ، نب  دلاخ 

ابع 78 لآ  سماخ 

ْفِْدنِخ 108

،339 ، 334 ، 333 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 325 ، 324 ، 321 ، 320 ، 318 ، 317 ، 264 ، 263 ، 260 ، 255 ، 247 یمزراوخ 245 ،
،483 ، 481 ، 477 ، 455 ، 451 ، 437 ، 424 ، 396 ، 395 ، 394 ، 392 ، 388 ، 377 ، 375 ، 373 ، 367 ، 366 ، 365 ، 359 ، 349 ، 346

485

«د»

459 ِحاّمِرِّطلا 458 ، َْنب  َدُواد 

یّقر 45 دواد 

32 يدواد 22 ،

563 ، 59 ، 58 ، 47 لبعد 20 ،

یلکرز 116 رتکد 

راّکز 116 رتکد 

522 ، 396 ، 364 ، 262 يرونید 108 ،

«ذ»

225 ، 162 ، 136 ، 116 ، 104 یبهذ 37 ،

«ر»

545 بابر 57 ،
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32 داژن 22 ، متسر 

511 ، 508 ، 507 ، 393 ، 392 داّدش 258 ، نب  هعافر 

«ز»

،339 ، 319 ، 318 ، 317 ، 316 ، 261 ، 255 ، 225 ، 224 ، 221 ، 220 ، 208 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 130 ، 129 ، 127 ریبز 116 ،
،354 ، 340
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522 ، 519 ، 518 ، 516 ، 515 ، 364

53 اّیرکز 51 ،

،36 هحفص 24 ، ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  همطاف ، مالسلا ) اهیلع  ) ارهز

هحفص 599

،470 ، 453 ، 418 ، 415 ، 413 ، 336 ، 307 ، 303 ، 278 ، 276 ، 210 ، 173 ، 117 ، 116 ، 106 ، 89 ، 80 ، 77 ، 74 ، 63 ، 55 ، 54 ، 53
581 ، 497 ، 479 ، 476 ، 475

يرَهُز 148

461 ، 459 ، 417 ، 410 ، 408 نیق 399 ، نب  ریهز 

،177 ، 175 ، 172 ، 171 ، 170 ، 169 ، 165 ، 164 ، 157 ، 139 ، 134 ، 106 ، 92 ، 71 ، 67 ، 60 ، 47 ، 45 هحفصهیبا 19 ، نب  دایز  دایز 
،282 ، 274 ، 261 ، 246 ، 244 ، 234 ، 224 ، 218 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208 ، 205 ، 203 ، 202 ، 201 ، 197 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191
،505 ، 474 ، 448 ، 440 ، 437 ، 410 ، 397 ، 396 ، 392 ، 391 ، 387 ، 376 ، 371 ، 368 ، 344 ، 341 ، 331 ، 289 ، 287 ، 284 ، 283

576 ، 564 ، 560 ، 558 ، 556 ، 527 ، 523 ، 521 ، 520 ، 519 ، 515 ، 514 ، 512 ، 511 ، 510 ، 507 ، 506

530 ، 528 ، 307 دیز 304 ،

429 ، 428 مقرا 138 ، نب  دیز 

هثراح 76 نب  دیز 

486 ، 485 ، 462 ، 460 ، 418 ، 416 ، 415 ، 414 ، 358 ، 80 ، 57 ، 28 ، 19 مالسلا ) اهیلع  ) بنیز

«س»

530 ، 529 ، 528 ِْفیَدُس 527 ،

نوجْرَس 214

207 ، 189 ، 186 ، 130 ، 129 صاقو 127 ، یبا  نبدعس 

نامی 509 نب  هفیذح  نب  دعس 
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208 ، 201 ، 165 ، 139 ، 135 صاع 110 ، نب  دیعس 

408 هللادبع 347 ، نب  دیعس 

ّبیسم 204 نب  دیعس 

216 فوع 151 ، نب  نایفس 

یسراف 116 ناملس 

همعطلا 20 يداه  ناملس 

512 ، 511 ، 510 ، 509 ، 508 ، 507 ، 393 ، 258 درص 257 ، نب  نامیلس 

177 هرمس 176 ،

183 بدنج 175 ، نب  هرمس 

289 ، 283 ، 209 ، 171 هّیمس 169 ،

يدعاس 429 دعس  نب  لهس 

562 يریْمِح 47 ، دّیس 

یشرق 502 ربکا  یلع  دّیس 

500 بطق 499 ، دّیس 

هحفص 600

ینیوزق 581 نیسح  دّمحم  دّیس 

223 ، 217 ، 189 ، 143 یطویس 38 ،

«ش»

522 ، 519 یعبر 430 ، نب  ثبش 

202 ، 197 یبعش 164 ،
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رمش
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،283 ، 250 ، 247 ، 245 ، 243 ، 240 ، 231 ، 219 ، 206 ، 204 ، 195 ، 170 ، 158 ، 155 ، 130 ، 128 ، 127 ، 121 ، 115 ، 75 ، 61 ، 27
573 ، 572 ، 545 ، 521 ، 519 ، 481 ، 439 ، 429 ، 424 ، 392 ، 316 ، 299 ، 298 ، 290 ، 289 ، 288 ، 286

یعیلخ 581 نسح  خیش 

يزودنق 54 نامیلس  خیش 

565 ، 411 ، 368 ، 363 ، 322 ، 261 ، 190 ، 189 ، 158 ، 156 ، 57 دیفم 35 ، خیش 

«ص»

252 مالسلا ) هیلع  ) نامزلا بحاص 

رهاوج 72 بحاص 

«ض»

سیق 165 نب  كاّحض 

«ط»

497 ، 104 یناربط 103 ،

،194 ، 185 ، 177 ، 171 ، 149 ، 148 ، 146 ، 145 ، 139 ، 137 ، 136 ، 135 ، 133 ، 131 ، 129 ، 116 ، 108 ، 101 ، 92 ، 59 يربط 28 ،
،329 ، 324 ، 320 ، 317 ، 268 ، 261 ، 257 ، 247 ، 236 ، 235 ، 225 ، 224 ، 223 ، 221 ، 220 ، 214 ، 211 ، 209 ، 208 ، 197 ، 196
،518 ، 517 ، 516 ، 515 ، 513 ، 511 ، 443 ، 431 ، 422 ، 413 ، 402 ، 400 ، 395 ، 385 ، 381 ، 375 ، 372 ، 368 ، 363 ، 351 ، 348

522 ، 520 ، 519

496 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 هحلط 116 ،

«ع»

166 صاع 165 ،

201 ، 200 ، 195 ، 180 ، 171 ، 148 ، 147 ، 143 هشیاع 129 ،

ّبلطملادبع 116 نب  ساّبع 
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532 ، 531 ، 521 داّقع 30 ، دومحم  ساّبع 

راّدلادبع 92

131 ، 130 ، 129 فوع 128 ، نب  نامحّرلادبع 

بیطخ 110 میرکلادبع 

داژن 499 یمشاه  میرکلادبع 

138 ، 136 حرس 135 ، یبا  نب  هّللادبع 

هحفص 601

94 رفعج 93 ، نب  هللادبع 

داّمح 60 نب  هّللادبع 

دلاخ 139 نب  هللادبع 

يرعبز 108 نب  هللادبع 

ریبز 522 نب  هللادبع 

لیُفن 511 نب  دعس  نب  هللادبع 

يدزأ 507 لیَُفن  نب  دعس  نب  هللادبع 

148 ، 145 رماع 139 ، نب  هللادبع 

زیرک 135 نب  رماع  نب  هّللادبع 

فیفع 505 نب  هللادبع 

459 لیقع 458 ، نب  هللادبع 

رمع 345 نب  هّللادبع 

بلاغ 58 نب  هّللادبع 
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هدعسم 151 نب  هّللادبع 

دوعسم 39 نب  هّللادبع 

519 ، 518 ، 365 ، 364 عیطم 261 ، نب  هللادبع 

507 لاو 393 ، نب  هللادبع 

368 رطقی 367 ، نب  هللادبع 

هللادبع
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حاّفس 527

کلملادبع 523

523 ، 519 ناورم 215 ، کلملادبع 

سمشدبع 92

93 ، 92 فانم 91 ، دبع 

520 ، 513 ، 506 ، 396 ، 391 ، 385 ، 384 ، 363 ، 287 ، 209 ، 170 ، 169 ، 156 دیبع 147 ،

514 ، 506 ، 392 ، 391 هللادیبع 383 ،

384 ، 383 ّرح 382 ، نب  هللادیبع 

156 ساّبع 155 ، نب  هّللادیبع 

بهلوبا 116 نب  هبتع 

،142 ، 141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 137 ، 136 ، 135 ، 134 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 124 ، 106 ، 94 ، 39 نامثع 38 ،
331 ، 187 ، 182 ، 181 ، 167 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 143

نایفسوبا 222 نب  دّمحم  نب  نامثع 

78 نوعظم 63 ، نب  نامثع 

ناعمس 374 نبا  هبقع 

یمهس 561 رمع  نب  هبقع 

205 ، 188 ، 184 ، 182 ، 166 ، 139 ینیما 134 ، همّالع 

521 ، 187 ، 97 ، 96 یسلجم 35 ، همّالع 

یمرضح 44 همقلع 

،116 ، 115 ، 110 ، 104 ، 103 ، 102 ، 100 ، 97 ، 95 ، 58 ، 54 ، 53 ، 39 ، 36 مالسلا ) هیلع  ) یلع
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هحفص 602

،163 ، 162 ، 155 ، 153 ، 150 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 141 ، 139 ، 137 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 121 ، 120
،202 ، 198 ، 197 ، 194 ، 193 ، 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 176 ، 174 ، 172 ، 168 ، 167
،305 ، 303 ، 301 ، 291 ، 289 ، 287 ، 284 ، 281 ، 280 ، 276 ، 275 ، 263 ، 253 ، 250 ، 249 ، 242 ، 241 ، 232 ، 207 ، 206 ، 205

527 ، 515 ، 505 ، 470 ، 469 ، 452 ، 438 ، 398 ، 391 ، 377 ، 363 ، 335 ، 309 ، 308 ، 307 ، 306

449 ، 427 ، 366 ، 365 ، 18 مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع 

،458 ، 447 ، 276 ، 237 ، 462 ، 461 ، 460 ، 446 ، 421 ، 413 ، 411 ، 403 ، 401 ، 276 ، 223 ، 63 مالسلا ) امهیلع  ) نیسحلا نب  یلع 
520 ، 496 ، 472 ، 533 ، 496 ، 459

419 رهاظم 418 ، نب  یلع 

رسای 116 نب  راّمع 

هرامع 166

،122 ، 121 ، 120 ، 118 ، 116 ، 114 ، 106 ، 102 ، 101 ، 99 ، 56 ، 38 رمع 28 ،
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،197 ، 196 ، 186 ، 173 ، 172 ، 168 ، 167 ، 166 ، 164 ، 145 ، 137 ، 136 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 124 ، 123
،346 ، 345 ، 344 ، 343 ، 341 ، 303 ، 301 ، 299 ، 298 ، 291 ، 290 ، 281 ، 280 ، 253 ، 252 ، 240 ، 233 ، 231 ، 220 ، 212 ، 208
،531 ، 525 ، 516 ، 515 ، 513 ، 488 ، 487 ، 486 ، 484 ، 480 ، 476 ، 474 ، 450 ، 447 ، 437 ، 433 ، 423 ، 420 ، 365 ، 360 ، 353

571

بلاط 335 یبا  نب  رمع 

305 ، 167 ، 132 ، 117 باّطخ 116 ، نب  رمع 

504 ، 486 ، 485 ، 447 ، 441 ، 437 ، 432 ، 424 ، 400 ، 398 ، 396 ، 395 ، 129 دعس 28 ، نب  رمع 

201 زیزعلادبع 187 ، نب  رمع 

يدیبز 400 جاّجح  نب  ورمع 

288 ، 286 ، 283 ، 281 ، 206 ، 198 ، 197 قمح 196 ، نب  ورمع 

166 ، 165 ، 164 ، 150 ، 146 صاع 122 ، نب  ورمع 

رمعم 350 نب  هللادیبع  نب  ورمع 

169 ، 168 ، 167 ، 165 صاعورمع 122 ،

يراصنا 424 ریمع 

عاطم 459 نب  ریمع 

هحفص 603

312 میرم 53 ، نب  یسیع 

ات ي ف 

«ف»

369 ، 362 ، 361 قدزرف 235 ،

لیضف 79
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زوریف 127

یناشاک 72 ضیف 

«ق»

294 يرصم 215 ، نامعن  یضاق 

153 ّیُصق 92 ،

477 ، 466 ، 368 يزودنق 54 ،

394 ، 363 يوادیص 362 ، رّهسم  نب  سیق 

مثیه 350 نب  سیق 

«ك»

459 ، 390 یبلک 57 ،

58 يدسا 47 ، تیَمُک 

«گ»

501 يدناگ 84 ،

«ل»

ناولح 108 تنب  الیل 

«م»

499 ، 497 ، 69 نیبرام 67 ،

517 ، 150 رتشا 135 ، کلام 

يرکب 350 عمسم  نب  کلام 

تنارب 69 لکیام 
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يدبع 509 هبّرخم  نب  یّنثم 

559 ، 551 ، 25 مشتحم 17 ،

ّبحلاوبا 20 نسحم 

یناهفصا 125 قّقحم 

522 ثعشا 431 ، نب  دّمحم 

میلس 177 نب  دّمحم 

رمع 335 نب  دّمحم 

هملسم 122 نب  دّمحم 

524 ، 517 ، 333 ، 332 ، 264 ، 256 هّیفنح 246 ، دّمحم 

حانج 501 یلع  دّمحم 

524 ، 523 ، 522 ، 521 ، 520 ، 519 ، 518 ، 517 ، 516 ، 515 ، 514 ، 513 ، 512 ، 511 راتخم 364 ،

ینیادم 172

143 يرهطم 64 ، یضترم 

،188 ، 165 ، 148 ، 142 ، 139 ، 138 ، 137 مکح 136 ، نب  ناورم 
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،526 ، 525 ، 519 ، 480 ، 328 ، 327 ، 326 ، 324 ، 322 ، 292 ، 278 ، 277 ، 276 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 255 ، 222 ، 209 ، 201
527

582 ، 214 ، 48 میرم 43 ،

هحفص 604

هبقع 224 نب  فرسم 

ورمع 350 نب  دوعسم 

216 ، 213 ، 194 ، 139 ، 135 ، 134 يدوعسم 105 ،

223 هبقع 222 ، نب  ملسم 

،512 ، 459 ، 431 ، 383 ، 370 ، 369 ، 368 ، 367 ، 363 ، 362 ، 349 ، 348 ، 347 ، 339 ، 259 ، 258 ، 257 ، 246 لیقع 172 ، نب  ملسم 
530 ، 514

461 ، 459 هجسوع 407 ، نب  ملسم 

511 ، 508 ، 507 ، 393 هبجن 258 ، نب  ّبیسم 

524 ، 523 ، 522 بعصم 364 ،

522 ریبز 364 ، نب  بعصم 

هریغم 105 نب  فرطم 

،146 ، 145 ، 144 ، 143 ، 142 ، 141 ، 134 ، 124 ، 123 ، 122 ، 121 ، 118 ، 106 ، 105 ، 102 ، 101 ، 96 ، 93 ، 42 ، 41 هیواعم 40 ،
،170 ، 169 ، 168 ، 167 ، 165 ، 164 ، 163 ، 162 ، 161 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 153 ، 152 ، 151 ، 150 ، 149 ، 148 ، 147
،191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171
،212 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208 ، 207 ، 206 ، 205 ، 204 ، 203 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197 ، 196 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192
،278 ، 275 ، 272 ، 271 ، 258 ، 257 ، 256 ، 255 ، 254 ، 253 ، 250 ، 245 ، 244 ، 234 ، 233 ، 222 ، 219 ، 216 ، 215 ، 214 ، 213
،302 ، 301 ، 300 ، 299 ، 298 ، 297 ، 296 ، 295 ، 294 ، 293 ، 292 ، 291 ، 290 ، 289 ، 286 ، 285 ، 284 ، 283 ، 281 ، 280 ، 279

527 ، 510 ، 503 ، 498 ، 435 ، 391 ، 359 ، 344 ، 343 ، 341 ، 332 ، 331 ، 327 ، 323 ، 322 ، 320 ، 318 ، 317 ، 316

208 ، 200 ، 193 ، 185 ، 175 ، 174 ، 173 ، 172 ، 170 ، 165 ، 164 ، 145 هریغم 105 ،
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ناسح 382 نب  لتاقم 

176 ، 31 يزاریش 22 ، مراکم 

رذنم
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دوراج 350 نب 

یقیناود 45 روصنم 

577 ، 563 ، 509 ، 498 ، 340 ، 339 ، 306 ، 304 ، 186 ، 74 ، 52 یسوم 43 ،

49 مالسلا ) امهیلع  ) رفعج نب  یسوم 

ریمع 424 نب  یسوم 

هحفص 605

نیبرامویسوم 28

نوسیم 213

«ن»

هلئان 137

565 ، 167 یشاجن 166 ،

258 ریشب 151 ، نب  نامعن 

رذنم 371 نب  نامعن 

لفون 453

«و»

یشحو 530

325 ، 324 ، 279 ، 220 هبتع 101 ، نب  دیلو 

ریصع 511 نب  دیلَو 

«ه»

58 فوفکم 47 ، نوراه 
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459 هورع 367 ، نب  یناه 

یناه 347 نب  یناه 

459 ، 458 لاله 417 ،

دنه 530

«ي»

386 ، 385 ، 345 ، 344 مالسلا ) هیلع  ) اّیرکز نب  ییحی 

459 ریثک 458 ، نب  ییحی 

،189 ، 180 ، 174 ، 161 ، 121 ، 119 ، 118 ، 109 ، 108 ، 107 ، 100 ، 94 ، 93 ، 80 ، 78 ، 77 ، 57 ، 54 ، 42 ، 41 ، 30 ، 26 دیزی 19 ،
،225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 217 ، 216 ، 215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208 ، 207 ، 205 ، 199
،296 ، 295 ، 294 ، 292 ، 291 ، 285 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 262 ، 257 ، 256 ، 255 ، 254 ، 253 ، 245 ، 239 ، 237 ، 235 ، 234
،333 ، 332 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 326 ، 325 ، 323 ، 322 ، 321 ، 320 ، 318 ، 317 ، 316 ، 301 ، 300 ، 299 ، 298 ، 297
،435 ، 431 ، 430 ، 396 ، 391 ، 383 ، 371 ، 364 ، 359 ، 358 ، 357 ، 356 ، 353 ، 351 ، 346 ، 344 ، 343 ، 341 ، 340 ، 338 ، 335
،574 ، 560 ، 542 ، 532 ، 516 ، 515 ، 510 ، 505 ، 504 ، 503 ، 499 ، 498 ، 497 ، 496 ، 495 ، 480 ، 463 ، 458 ، 445 ، 443 ، 440

577 ، 576 ، 575

يرسق 143 دسا  نب  دیزی 

ثراح 430 نب  دیزی 

رهاظم 459 نب  دیزی 

غرفم 329 نب  دیزی 

355 ، 63 بوقعی 43 ،

،169 ، 168 ، 158 ، 156 ، 147 یبوقعی 139 ،

هحفص 606

520 ، 518 ، 216 ، 212 ، 209 ، 208 ، 204 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 180 ، 171
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هّیما 148 نب  یلعی 

هحفص 607

اه هورگ  لیابق و  تسرهف 

،161 ، 136 ، 135 ، 134 ، 113 ، 110 ، 109 ، 93 نایوما 66 ،
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515 ، 513 ، 191

دزأ 506

دسا 418 ینب 

لهشا 75 ینب 

576 هّیما 203 ، ینب 

رفظ 73 ینب 

528 ، 527 ساّبع 48 ، ینب 

،280 ، 275 ، 274 ، 272 ، 263 ، 182 ، 124 ، 124 ، 113 ، 110 ، 105 ، 103 ، 100 ، 97 ، 94 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 82 ، 81 مشاه 78 ، ینب 
530 ، 529 ، 528 ، 526 ، 525 ، 524 ، 520 ، 446 ، 431 ، 417 ، 416 ، 415 ، 399 ، 338 ، 321 ، 320 ، 302

328 ، 133 ، 129 ، 120 ْمیَت 119 ،

502 نانبل 18 ، بونج  هللا  بزح 

جراوخ 150

526 نایساّبع 66 ،

429 ، 428 ، 286 ، 283 ، 280 ، 277 ، 205 ، 204 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 175 ، 133 ، 120 ، 119 يدع 106 ،

نافسُع 93

نیطساق 39

،135 ، 128 ، 120 ، 119 ، 118 ، 115 ، 114 ، 113 ، 110 ، 108 ، 105 ، 104 ، 103 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 95 ، 94 ، 92 شیرق 91 ،
470 ، 469 ، 468 ، 467 ، 300 ، 284 ، 277 ، 276 ، 170 ، 166

هعاضق 136

نیقرام 39

نیثکان 39
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هحفص 608

هحفص 609

نکاما تسرهف 

اقیرفآ 138

528 ، 470 ، 467 ، 110 ، 108 ، 102 دُحا 73 ،

407 ندرا 123 ،

افقلا 514

رابنا 151

575 ، 571 ، 555 ، 470 ، 469 ، 467 ، 465 ، 223 ، 215 ، 110 ، 109 ، 108 ، 106 ردب 101 ،

،362 ، 351 ، 350 ، 289 ، 235 ، 214 ، 208 ، 201 ، 200 ، 193 ، 177 ، 175 ، 173 ، 172 ، 169 ، 148 ، 147 ، 145 ، 139 هرصب 135 ،
522 ، 521 ، 519 ، 509 ، 364

364 هّمرلا 362 ، نطب 

دادغب 29

هضیب 379

نیرهنلا 201 نیب 

367 ، 366 هّیبلعث 365 ،

نوریج 107

زجاح 363

هّمرلا 362 نطب  زجاح 

167 هشبح 166 ،
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517 ، 295 ، 280 ، 272 ، 210 ، 167 ، 165 ، 150 ، 115 زاجح 99 ،

567 ، 364 ، 225 ، 224 ، 223 هّرح 221 ،

نینح 470

526 ناسارخ 191 ،

523 ، 520 ، 364 ، 363 هرامالاراد 258 ،

هودنلاراد 94

،195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 189 ، 180 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170 ، 164 ، 162 ، 158 ، 136 ، 133 ، 123 ، 107 ، 78 ، 40 قشمد 39 ،
495 ، 293 ، 278 ، 245 ، 219 ، 216 ، 214 ، 211 ، 209 ، 197

ناُّرم 216 رید 

ملید 400

لسالسلا تاذ 
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169

بشخاذ 143

مسح 371 وذ 

هذبر 38

368 هلابز 367 ،

هحفص 610

298 ، 233 ، 213 ، 125 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113 هفیقس 42 ،

هّیروس 123

570 تارفلا 390 ، یطاش 

،157 ، 153 ، 151 ، 150 ، 149 ، 146 ، 145 ، 143 ، 142 ، 134 ، 124 ، 122 ، 121 ، 119 ، 105 ، 93 ، 92 ، 81 ، 57 ، 40 ، 20 ماش 19 ،
،258 ، 235 ، 225 ، 224 ، 223 ، 221 ، 218 ، 217 ، 214 ، 211 ، 208 ، 201 ، 200 ، 197 ، 193 ، 190 ، 185 ، 184 ، 180 ، 167 ، 165

525 ، 519 ، 515 ، 511 ، 497 ، 411 ، 284 ، 260

505 ، 389 ، 388 ، 196 ، 168 ، 157 ، 150 ، 149 ، 54 نیّفص 39 ،

بیذع 379

،358 ، 357 ، 356 ، 354 ، 352 ، 351 ، 337 ، 336 ، 279 ، 265 ، 264 ، 201 ، 191 ، 165 ، 153 ، 151 ، 150 ، 142 ، 139 ، 86 قارع 20 ،
550 ، 528 ، 525 ، 523 ، 522 ، 519 ، 513 ، 508 ، 507 ، 502 ، 440 ، 398 ، 364

تافرع 98

رمتلا 382 نیع 

هّیرضاغ 390

ناّسغ 92

513 سراف 170 ،
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201 كدف 142 ،

167 نیطسلف 123 ،

لتاقم 382 ینب  رصق 

هیناطُقُطق 382

،84 ، 81 ، 80 ، 78 ، 75 ، 70 ، 61 ، 60 ، 58 ، 55 ، 53 ، 52 ، 50 ، 49 ، 44 ، 42 ، 30 ، 29 ، 27 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 البرک 17 ،
،263 ، 236 ، 235 ، 231 ، 223 ، 221 ، 220 ، 213 ، 172 ، 161 ، 155 ، 141 ، 129 ، 127 ، 111 ، 110 ، 108 ، 107 ، 106 ، 101 ، 100
،465 ، 463 ، 459 ، 446 ، 405 ، 401 ، 400 ، 398 ، 395 ، 391 ، 390 ، 388 ، 387 ، 385 ، 373 ، 355 ، 337 ، 336 ، 309 ، 271 ، 265
،532 ، 529 ، 526 ، 524 ، 522 ، 521 ، 520 ، 514 ، 513 ، 511 ، 507 ، 505 ، 504 ، 503 ، 502 ، 501 ، 499 ، 495 ، 493 ، 487 ، 478

582 ، 578 ، 575 ، 572 ، 570 ، 568 ، 565 ، 563 ، 561 ، 558 ، 555 ، 553 ، 552 ، 551 ، 550 ، 549 ، 542 ، 537

جیربمک 29

،165 ، 162 ، 152 ، 151 ، 147 ، 135 ، 134 ، 60 ، 57 هفوک 19 ،
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،214 ، 208 ، 201 ، 200 ، 193 ، 191 ، 185 ، 175 ، 174 ، 172 ، 169

هحفص 611

،350 ، 349 ، 348 ، 347 ، 331 ، 292 ، 289 ، 284 ، 265 ، 264 ، 262 ، 261 ، 260 ، 258 ، 257 ، 248 ، 247 ، 246 ، 234 ، 233 ، 221
،423 ، 394 ، 392 ، 385 ، 384 ، 382 ، 376 ، 375 ، 373 ، 371 ، 369 ، 368 ، 367 ، 365 ، 364 ، 363 ، 362 ، 361 ، 354 ، 353 ، 351
،523 ، 522 ، 521 ، 520 ، 519 ، 518 ، 516 ، 515 ، 514 ، 512 ، 511 ، 510 ، 509 ، 507 ، 506 ، 505 ، 495 ، 437 ، 432 ، 431 ، 424

556 ، 530 ، 524

502 ، 123 نانبل 18 ،

،184 ، 180 ، 178 ، 172 ، 165 ، 146 ، 144 ، 143 ، 142 ، 137 ، 136 ، 122 ، 120 ، 110 ، 108 ، 99 ، 81 ، 74 ، 73 ، 63 ، 40 هنیدم 20 ،
،255 ، 253 ، 249 ، 245 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 217 ، 216 ، 211 ، 210 ، 209 ، 206 ، 205 ، 201 ، 186 ، 185
،343 ، 341 ، 339 ، 338 ، 336 ، 333 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 325 ، 321 ، 320 ، 316 ، 306 ، 301 ، 299 ، 295 ، 279 ، 275 ، 263

557 ، 554 ، 553 ، 520 ، 504 ، 497 ، 496 ، 469 ، 416 ، 373 ، 368 ، 364 ، 358 ، 349 ، 346 ، 344

194 ارذع 193 ، جرم 

هفلدزم 98

مارحلا 225 دجسم 

531 ، 528 ، 521 ، 499 ، 441 ، 395 ، 371 ، 355 ، 294 ، 215 ، 212 ، 204 ، 168 ، 167 ، 165 ، 141 ، 136 ، 135 ، 122 رصم 30 ،

،264 ، 263 ، 261 ، 225 ، 224 ، 221 ، 216 ، 209 ، 201 ، 184 ، 166 ، 148 ، 147 ، 135 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 93 هّکم 18 ،
،469 ، 368 ، 367 ، 364 ، 363 ، 362 ، 361 ، 360 ، 358 ، 356 ، 354 ، 352 ، 347 ، 341 ، 340 ، 339 ، 333 ، 332 ، 331 ، 327 ، 265

519 ، 515

هتوم 74

522 ، 520 ، 519 لصوم 197 ،

510 هْلیَُخن 162 ،

ناورهن 150

هصقاو 379
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مقاو 221

برثی 99

357 ، 332 ، 284 ، 278 ، 201 ، 150 ، 148 نمی 92 ،

هحفص 612

هحفص 613

عبانم تسرهف 

.میرک نآرق   1

2
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.هغالبلا جهن 

.ش  1341 نارهت ، هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک  تاراشتنا  يّزعم ، مظاک  دمحم  همجرت  داقع ، دومحم  سابع  ادهشلاوبا ،  3

.ق  1422 موس ، پاچ  مق ، هوسا ، تاراشتنا  یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ،  4

.ق  1398 لوا ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، هبتکم  تاراشتنا  ینیسح ، هللارون  دّیس  قحلا ، قاقحا   5

.م  1960 هرهاق ، لّوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  يرونید ، دواد  نب  دمحا  يرونید ، لاوطلا  رابخا   6

.ق  1409 توریب ، یضترملاراد ، ّربش ، داوج  فطلا ، بدا   7

.ش  1380 لوا ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، تاراشتنا  دیفم ، خیش  داشرالا ،  8

.ق  1433 لوا ، پاچ  توریب ، رکفلاراد ، ربلادبع ، نبا  باعیتسالا ،  9

.لوا پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ریثا ، نبا  هباغلادسا ،  10

.مشش پاچ  نارهت ، يدیشر ، تاراشتنا  یموصعم ، اضر  قفش ، کشا   11

.ق  1328 لوا ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ینالقسع ، رجح  نبا  هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا   12

.م  1989 متشه ، پاچ  توریب ، ملعلاراد ، یلکرز ، نیدلاریخ  مالعألا ،  13

هحفص 614

.لوا پاچ  توریب ، فراعتلاراد ، نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا   14

.ق  1418 مود ، پاچ  تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  سوواط ، نب  دیس  لامعالا ، لابقا   15

.ش  1362 هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  یلامالا ،  16

.مق نیسردم ، هعماج  رشن  دیفم ، خیش  یلامالا ،  17

.ق  1414 لوا ، پاچ  هفاقثلاراد ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  یلامالا ،  18

.ش  1381 لّوا ، پاچ  مق ، یبرقلا ، يوذ  تاروشنم  هیناسنالا ، هلادعلا  توص  یلع  مامالا   19

.ق  1424 مّود ، پاچ  توریب ، رکفلاراد  یلکرز ، رتکد  راکز و  رتکد  قیقحت  اب  يرذالب ، فارشالا ، باسنا   20

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 713 

http://www.ghaemiyeh.com


.ق  1403 مود ، پاچ  توریب ، ءافولا ، هسسؤم  یسلجم ، همالع  راونالاراحب ،  21

.لّوا پاچ  توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  هیاهنلا ، هیادبلا و   22

رصان هللا  هیآ  مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  مایپ   23
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.لّوا پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم 

.ق  1415 توریب ، رکفلاراد ، رکاسع ، نبا  خیرات   24

.لوا پاچ  توریب ، رداص ، راد  یبوقعی ، خیرات   25

.ق  1406 لوا ، پاچ  توریب ، ملقلاراد ، یطویس ، نیدلا  لالج  افلخلا ، خیرات   26

.مّود پاچ  یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات   27

.ق 1403 مراهچ ، پاچ  ، توریب ، یملعا هسسؤم  ، يربط ریرج  نب  دّمحم  يربط ، خیرات   28

.ق  1417 مراهچ ، پاچ  مق ، يرواد ، تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  یهتنملا ، همتت   29

.ق  1394 مجنپ ، پاچ  مق ، یتریصب ، هبتکم  یناّرح ، هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت   30

.ق  1418 لّوا ، پاچ  مق ، یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  صاوخلا ، هرکذت   31

، تاعوبطملل یملعالا  هسسؤم  تاروشنم  همعطلا ، يداه  ناملس  البرک ، ثارت   32

هحفص 615

.ق  1403 مود ، پاچ  توریب ،

.ق  1412 توریب ، هفرعملاراد ، ریثک ، نبا  ریسفت   33

.مود پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزار ، رخف  ریسفت   34

 . پاچ 29 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  هیآ  هنومن ، ریسفت   35

.یگنس پاچ  یناقمام ، لاقملا ، حیقنت   36

.ق  1417 لّوا ، پاچ  نارهت ، قودص ، رشن  یسوط ، نسح  نب  دمحم  ماکحالا ، بیذهت   37

.ق 1415، لّوا پاچ  ، توریب ، هیملعلا بتکلاراد  ، ینالقسع رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت   38

.م  1981 متفه ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یفجن ، نسح  دمحم  خیش  مالکلارهاوج ،  39

.ش  1366، مهد پاچ  ، اردص تاراشتنا  ، يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ینیسح ، هسامح   40
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.ق  1413 لوا ، پاچ  توریب ، هغالبلاراد ، یشرقلا ، فیرش  رقاب  خیش  یلع ، نب  نیسحلا  مامالا  هایح   41

.ق  1409 مق ، مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ماما  هسسؤم  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و   42

.ق  1422، مشش پاچ  توریب ، فراعتلاراد ، نیمالا ، نسح  هیعیشلا ، هیمالسالا  فراعملا  هرئاد   43

1383 مود ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  داژن ، یمشاه  میرکلادبع  دّیس  تخومآ ، اه  ناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد   44
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.ش

.ق  1404 مق ، یفجن ، یشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک  یطویس ، نیدلا  لالج  روثنملا ، رّدلا   45

.ق  1404 توریب ، یملعا ، هسسؤم  یناهبهب ، رقاب  دّمحم  الم  هبکاسلا ، هعمدلا   46

.ش  1348 لّوا ، پاچ  ینارهت ، لدشوخ  ناوید   47

.ق  1412 لوا ، پاچ  توریب ، یملعالا ، هسسؤم  يرشخمز ، راربالا ، عیبر   48

.ق  1404 مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  یشک ، لاجر   49

.ق  1405 مراهچ ، پاچ  ، توریب ، ثارتلا ءایحاراد  ، یسولآ دومحم  دیس  یناعملا ، حور   50

هحفص 616

.لوا پاچ  مق ، هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم  رشن  يدومحم ، رقاب  دمحم  خیش  نیسحلا ، متآم  یف  نیلقثلا  تارفز   51

.ق  1414 لّوا ، پاچ  مق ، هوسا ، تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس   52

.توریب رکفلاراد ، ینیوزق ، دیزی  نب  دمحم  هجام ، نبا  ننس   53

.ق  1403 توریب ، رکفلاراد ، يذمرت ، یسیع  نب  دّمحم  يذمرت ، ننس   54

.ق  1417 لّوا ، پاچ  توریب ، رکفلاراد ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس   55

.لّوا پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ماشه ، نبا  هریس   56

.ش  1374 مود ، پاچ  مالسلا ،) هیلع  ) قداص ماما  یتامیلعت  یتاقیقحت و  هسسؤم  ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریس   57

.اردص تاراشتنا  يرهطم ، یضترم  دیهش  هغالبلا ، جهن  رد  يریس   58

.ق  1411 لّوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  ، هدبع دّمحم  خیش  هغالبلا ، جهن  حرش   59

.ق  1378 لّوا ، پاچ  مق ، هیملعلا ، بتکلاراد  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   60

.لّوا پاچ  توریب ، لیجلارد ، يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  يراخب ، حیحص   61

.ق  1374 لّوا ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ملسم ، حیحص   62
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.ق  1405 لّوا ، پاچ  رشنلا ، هعابطلل و  توریب  راد  دعس ، نبا  تاقبط   63

.ق  1406 توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  ّهبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع   64

، لّوا پاچ  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ماما  هسردم  رشن  قیقحت و  ینارحب ، هللادبع  خیش  ملاوعلا ،  65
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.ش  1365

.ش  1366 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ینیما ، همالع  ریدغلا ،  66

.لوا پاچ  توریب ، هدیدجلا ، هودنلاراد  مثعا ، نبا  حوتف   67

.ش  1360 مراهچ ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  نیعم ، یسراف  گنهرف   68

.تحص یلع  همجرت  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیس  همالع  یلع ، نب  نیسح  يرادازع  تداهش و  هفسلف   69

هحفص 617

.ق  1386 مجنپ ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحاراد  بطق ، دّمحم  دیس  نآرقلا ، لالظ  یف   70

.ش  1377 موس ، پاچ  رورس ، تاراشتنا  درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هّصق   71

.ق  1410 مّود ، پاچ  مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما مامالا  هسردم  يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  هیآ  هّیهقفلا ، دعاوقلا   72

.ق  1401 مراهچ ، پاچ  توریب ، فراعتلاراد ، بعص و  راد  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ،  73

.ق  1385 لّوا ، پاچ  توریب ، رداصلاراد ، ریثا ، نبا  لماک   74

.ش  1375 لّوا ، پاچ  قودص ، رشن  هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک   75

.ق  1381 زیربت ، مشاه ، ینب  هبتکم  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  هّمغلا ، فشک   76

.ق  1409 توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  يدنه ، یقّتم  لاّمعلازنک ،  77

.ق  1406 موس ، پاچ  توریب ، یملعالا ، هسسؤم  ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل   78

.م  1973 لّوا ، پاچ  توریب ، ءارهزلاراد ، یشیاکلا ، باهولادبع  خیشلا  بیجملا ، لئاسلا و  نیب  نیسحلا  هاسأم   79

.ق  1406 مق ، مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ماما  هسسؤم  یّلح ، امن  نبا  نازحالا ، ریثم   80

.ق  1415 لّوا ، پاچ  توریب ، یملعا ، هسسؤم  یسربط ، یلعوبا  نایبلا ، عمجم   81

.مود پاچ  نیسّردم ، هعماج  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  یناشاک ، ضیف  نسحم  ّالم  اضیبلا ، هّجحم   82

.ق  1405 لّوا ، پاچ  قشمد ، رکفلاراد ، روظنم ، نبا  قشمد ، خیرات  رصتخم   83
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.ق  1414 مق ، هّیمالسا ، فراعم  هسسؤم  ینارحب ، مشاه  دیس  زجاعملا ، هنیدم   84

غیلبتلاراد تاراشتنا  زکرم  یشرق ، ربکا  یلع  دیس  اه ، ناسنا  قوف  ام  درم   85
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.یمالسا

.ق  1404 مود ، پاچ  مق ، هرجهلاراد ، يدوعسم ، بهذلا ، جورم   86

هحفص 618

.ق  1407 لّوا ، پاچ  مق ، ، تیبلا لآ  هسسؤم  ، یسربط يرون  یجاح  لئاسولا ، كردتسم   87

.توریب هفرعملاراد ، مکاح ، كردتسم   88

.توریب رداصلاراد ، دمحا ، دنسم   89

.ق  1409 لّوا ، پاچ  توریب ، رکفلاراد ، هبیش ، یبا  نبا  فّنصم   90

.ق  1419 لّوا ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  يرئاحلا ، يدهم  دمحم  نیطبسلا ، یلاعم   91

.ق  1399 توریب ، فراعتلاراد ، قودص ، رابخالا ، یناعم   92

.ق  1979 لّوا ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحاراد  يومح ، توقای  هللادبعوبا  نادلبلا ، مجعم   93

.ق  1404 توریب ، ثارتلا ، ءایحاراد  یناربط ، ریبکلا ، مجعم   94

.ق  1405 مود ، پاچ  مق ، یضر ، تاروشنم  یناهفصا ، جرفلاوبا  نیّیبلاطلا ، لتاقم   95

.ق  1398 مق ، هیملعلا ، هعبطملا  فنخموبا ، نیسحلا ، لتقم   96

.لّوا پاچ  مق ، دیفملا ، هبتکم  یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم   97

.ق  1411 مود ، پاچ  مق ، رشنلا ، هفاقثلاراد و  تاروشنم  مّرقم ، نیسحلا ، لتقم   98

.ش  1380 موس ، پاچ  مق ، هوسالاراد ، سوواط ، نبا  دّیس  فوهللا ،)  ) فوهلملا  99

.ق  1421 لّوا ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   100

.ق  1424 مود ، پاچ  توریب ، رکفلاراد ، يزوج ، نبا  مظتنملا ،  101

.ش  1378 مهدزیس ، پاچ  مق ، ترجه ، تاراشتنا  هسسؤم  یمق ، ساّبع  خیش  لامآلا ، یهتنم   102

.ق  1386 موس ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، هبتکم  ییوخ ، همّالع  هعاربلا ، جاهنم   103
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.ش  1373 لوا ، پاچ  مق ، فورعملاراد ، مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا تاملک  هعوسوم   104

.توریب هفرعملاراد ، یبهذ ، دمحا  نب  دّمحم  لادتعالا ، نازیم   105

.ش  1363 نارهت ، هیمالسا ، هناخباتک  رهپس ، یقت  دمحم  خیراوتلا ، خسان   106

هحفص 619

.ق  1374 لّوا ، پاچ  هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک  یمق ، سابع  خیش  مومهملا ، سفن   107

.ش  1368 مراهچ ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، یملع  عمجم  يرکسع ، همّالع  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن   108

لئاسو  109

www.Ghaemiyeh.comاروشاع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 722 

http://www.ghaemiyeh.com


.ق  1391 مراهچ ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ،

رون هفیحص  ینیمخ ، ماما  یسایس  یهلا  همان  تیصو   110

.ق  1416 لوا ، پاچ  هوسالاراد ، يزودنق ، هدوملا ، عیبانی   111
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 727زکرم  هحفص 724 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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